
 
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLANTAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA DE 

VESTÍGIOS. IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO DA 

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. 

 

 

 

 

 

 

 
DISSERTAÇÃO APRESENTADA À ESCOLA BRASILEIRA DE ADMNISTRAÇÃO 

PÚBLICA E DE EMPRESAS PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE 

 

 

 

 

 

PEDRO LUIZ LEMOS CUNHA  

Brasília – Agosto/2012 



2 

 

 



3 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLANTAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA DE 

VESTÍGIOS. IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO DA POLÍCIA 

CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.  

 

 

 

 

 

Dissertação para a obtenção do grau de 

Mestre em Administração Pública da 

Escola Brasileira de Administração 

Pública e de Empresas – EBAPE/FVG. 

 

Orientador: Professor Armando Santos 

Moreira da Cunha.  

 

Mestrando: Pedro Luiz Lemos Cunha 

 

 

 

 

 

Brasília – DF 

Agosto/2012 

 

 

 

 



4 

 

  Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Mario Henrique Simonsen/FGV 

 

 

 

 

Cunha, Pedro Luiz Lemos 
    Implantação de cadeia de custódia de vestígios: implicações para a 
gestão da polícia civil do Distrito Federal / Pedro Luiz Lemos Cunha. – 
2012.  
     103 f. 

 
    Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração Pública 
e de  Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. 

 Orientador: Armando Santos Moreira da Cunha. 
 Inclui bibliografia.  

 
     1. Prova pericial. 2. Responsabilidade penal. 3. Peritos. 4. Perícia 
(Exame técnico). I. Cunha, Armando, 1947-  . II. Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas. Centro de Formação Acadêmica 
e Pesquisa. III. Título. 

   
                                                                                    CDD – 352.28 
 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha esposa, Daniela, pelo 

estímulo e apoio dados ao longo 

desta jornada. Pela paciência, 

cumplicidade e atenção sempre 

dispensados a mim e meus filhos.   

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Ao Departamento de Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito 

Federal, pela iniciativa e oportunidade de aprimoramento que me 

proporcionaram. 

Aos Doutores Kleber Monteiro e Celso Nenevê pelo apoio dispensado 

para que eu pudesse comparecer às aulas e produzir o presente 

trabalho.   

Aos meus amigos de mestrado, pelos momentos de discussão 

acadêmica e principalmente, pelas corridas de Kart e demais 

momentos de descontração que tivemos. 

Ao professor Armando Cunha, pelas palavras de apoio e também pela 

oportunidade de aprender valiosos conceitos sobre gestão pública. 

À Cláudia Regina, pelo cuidado e o carinho dispensados a mim e a 

meus colegas mestrandos.   

Aos entrevistados, pelas experiências compartilhadas e pelas valiosas 

explicações que enriquecem este trabalho. 

Ao meu pai, que se estivesse vivo diria orgulhoso: “isso é uma 

trabalheira danada, você já tem emprego bom e não precisa disso”. 

A todos os que, por alguma falha momentânea, eu não tenha 

mencionado. 

Por derradeiro e não menos importante ao Tao que sempre se põe à 

minha frente e me impulsiona a seguir em frente. 

Muito obrigado! 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quando ingressa na vida, o homem é 

tenro e fraco. Quando morre, é duro e 
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RESUMO 

 

O presente trabalho, de caráter exploratório e descritivo, teve por objetivo identificar 

requisitos, obstáculos e repercussões decorrentes da implantação de Cadeia de Custódia 

de Vestígios (CC) para a gestão da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que nessa 

unidade federativa acolhe e gerencia os institutos responsáveis pela atividade pericial 

oficial de natureza criminal. Primeiramente, foi realizada análise de referencial teórico 

visando estabelecer categorias de conteúdo. Posteriormente foram analisados normas e 

documentos da Secretaria Nacional de Segurança Pública e da PCDF, bem como 

realizadas entrevistas semiestruturadas com Dirigentes da PCDF. A técnica de 

tratamento de dados adotada foi a de análise de conteúdo, mediante abordagem 

qualitativa dos elementos de mensagem. Foram erigidas quatro categorias análise de 

conteúdo: elementos de identificação, legitimação e pertinência; elementos de 

supervisão, controle e responsabilização; elementos de gerência; e elementos 

operacionais, inerentes ao fomento das atividades.  O resultado das análises dos 

documentos e das entrevistas ratificaram as categorias análise de conteúdo propostas, 

sendo observada maior relevância nos seguintes elementos: os procedimentos de CC são 

de grande relevância para a missão da Polícia Civil do Distrito Federal, proporcionam 

maior transparência e accountability formal e informal dos serviços prestados, e 

propiciam a valorização da instituição policial ante aos seus próprios servidores, 

estimulando-os. A Polícia Civil do Distrito Federal demonstrou precariedades materiais 

e procedimentais para implementação de CC, fazendo-se necessárias a aquisição e/ou 

edificação de instalações apropriadas, a aquisição de sistemas informatizados e de 

equipamentos. A aquisição de competência faz-se necessária para que os órgãos 

policiais possam prover o desenvolvimento e a implementação de novos procedimentos 

de custódias. Os procedimentos de CC demandarão mudanças de procedimentos de 

todos os servidores policiais que tomarem contato com vestígios materiais de crime. O 

convencimento do nível estratégico, o ritmo da implantação  e a resistência dos policiais 

em adotarem novos procedimentos são os principais obstáculos para a implantação da 

Cadeia de Custódia de Vestígios. 

 

Palavras-chave: Cadeia de Custódia de Vestígios. Organizações Policiais. Elementos de 

gestão. Accountability. Transparência. Atividade Pericial.   
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The present job is an exploratory and descriptive one, aimed to identify requirements, 

obstacles and impacts resulting from the implementation of the Chain of Custody of 

Traces (CC) for the management of the Federal District Civil Police (PCDF), which 

receives and manages the criminal forensic activity. First, an analysis was performed to 

establish the theoretical content categories. Later on, were analyzed standards and 

documents from the National Secretariat of Public Security and PCDF, as well as 

realized semi-structured interviews with leaders of PCDF. The data processing 

technique adopted was the analysis of contents by a qualitative focus on the elements. 

Four categories of content analysis were raised: identification elements, legitimacy and 

relevance; supervision, control and accountability elements; management elements; and 

operational elements, inherent to the promotion activities. The results of documents and 

interviews analysis ratified the content analysis categories proposed, observing more 

relevance on the following: Chain of Custody procedures are of great relevance to the 

activities of the Federal District Civil Police, provides a great transparence and formal 

and informal accountability for services rendered, provides appreciation of the police 

among their own servers motivating them. The Federal District Civil Police showed 

procedural and material precariousness to implement the Chain of Custody, making 

necessary to acquire and/or build appropriate facilities, purchase computer systems and 

equipment. It is necessary to acquire competence for law enforcement agencies to 

promote the development and implementation of new procedures for custody. The 

procedures of the CC require changes of procedures to all police servers in contact with 

material traces of crime. The conviction of the strategic levels, the timing of 

implementation and the resistance of police enforcement in adopting new procedures 

are the main obstacles to implement the Chain of Custody of Traces. 

 

Keywords: Chain of Custody of Traces. Police Organizations. Elements of 

management. Accountability. Transparence. Forensic Activity. 
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1. PROBLEMA 

 

Este capítulo visa apresentar o problema sub examine, definir e delimitar os objetivos a 

serem alcançados por meio da presente pesquisa e a relevância do tema para os Órgãos 

da Administração que realizam as atividades de perícia criminal no Brasil. 

 

1.1.  Introdução 

  

A Constituição Federal 1988 abarcou os chamados direitos fundamentais como gênero 

de diversas modalidades, a exemplo dos denominados direitos individuais, difusos, 

coletivos, sociais, nacionais e políticos. 

Para garantir os princípios individuais da liberdade e da propriedade do cidadão contra a 

ação do Estado, a Lei Maior reconheceu os princípios do Devido Processo Legal, do 

Contraditório e da Ampla Defesa, cuja concretização fundamenta-se na dialética 

probatória, sendo estabelecido o ônus da prova a uma das partes e a possibilidade da 

defesa dos fatos alegados em juízo à outra (Pinho, 2003). 

Dessa forma, a Carta Política consagrou que ninguém será privado da liberdade ou de 

seus bens sem o devido processo legal, sendo assegurado aos acusados em geral o 

contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, sendo 

inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos.  

No âmbito criminal, ocorrido um fato tido como ilícito penal, impõe-se o devido 

processo para que o Estado-Jurisdição aprecie a questão e imponha sanções ao cidadão. 

O processo é o instrumento indispensável à efetiva responsabilização que se busca do 

infrator. 

Consoante aponta Vidal (2004, p. 38):  

Num direito penal que procure a responsabilização de alguém 

pela causação de certo fato, somente com a busca de um critério 

objetivo alcança-se a insuplantável igualdade dos indivíduos 

perante a lei, bem como dá-se atuação ao princípio da 

taxatividade para os tipos penais. 
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Nesse contexto, cresce a importância dos Órgãos de Perícia Oficial Criminal, 

responsáveis pela constatação da materialidade e da autoria dos fatos criminosos, 

principalmente no que tange a confiabilidade e certeza da prova por eles produzida.  

Em face da relevância de tais Órgãos para a persecução criminal, os procedimentos 

relacionados ao exame de corpo de delito e outras perícias encontram-se normatizados 

em capítulo específico do Título VII, do Decreto-Lei N.º 3.689, de 03 de outubro de 

1941 - Código de Processo Penal (CPP), que trata da prova a ser oferecida e analisada 

em juízo, para a fundamentação da sentença. 

Com a publicação da Lei N.º 11.690, de 9 de junho de 2008, foram implementadas  

alterações no referido diploma legal relativas à prova, tendo o legislador ordinário 

conferido aos órgãos oficiais a tutela, a manutenção e a guarda dos vestígios por eles 

analisados, bem como estabelecido em linhas gerais o contraditório da prova pericial. 

Essa nova realidade impõe adequações estruturais e procedimentais aos Órgãos Oficiais 

de Perícia Criminal, visando assegurar a custódia do corpo de delito e implantar 

procedimentos científicos confiáveis para analisar os vestígios matérias que o 

compõem, vinculando-os ao fato delituoso (local do crime, bem violado e circunstâncias 

objetivas juridicamente relevantes) e a seus atores (vítima, agressor e testemunhas).   

Assim, para garantir a idoneidade e a integridade processual do corpo de delito, vários 

países da Europa e da América adotaram modificações normativas, procedimentais e 

estruturais em suas polícias judiciárias, implantando sistemas de acompanhamento dos 

vestígios materiais vinculados a crimes, que denominaram Cadeia de Custódia. 

Tais sistemas têm por finalidade, em síntese, fornecerem segurança legal e técnica, no 

que concerne tanto à certificação da origem dos vestígios materiais analisados, quanto 

aos níveis de confiança e excelência dos exames periciais que realizam. 

No Brasil, o Ministério da Justiça instituiu no ano de 2008 o Grupo de Trabalho Cadeia 

de Custódia de Vestígio (GTCC) para tratar da implantação da Cadeia de Custódias de 

Vestígios (CC) e certificação de procedimentos periciais relacionados à produção da 

prova material. Dentre as primeiras atividades realizadas, o referido grupo definiu o 

seguinte conceito:  

Cadeia de Custódia constitui-se em um conjunto de fatos ou 
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fenômenos que ocorrem sucessivamente, ou de modo que cada um 

cause ou possibilite o seguinte. 

Na Perícia Criminal Oficial, visa garantir a idoneidade e a integridade 

no âmbito legal ou regulatório do corpo de delito. Este processo 

fornece segurança suficiente, legal e técnica, de que os resultados 

obtidos de uma respectiva evidência correspondam àquele vestígio e 

apresentam níveis de excelência e confiança. 

A Cadeia de Custódia acompanha cada estágio do ciclo de vida do 

vestígio, desde o seu registro, posse, coleta, acondicionamento, 

transporte, processos de análises, guarda, descarte ou devolução do 

material probatório e a emissão do laudo. (Carta de Brasília - 

GTCC. Brasília, 2008). 

 

Trata-se então de um conjunto de medidas administrativas a serem adotadas pelos 

Órgãos de Polícia Judiciária para acompanhar e registrar todos os eventos e 

movimentações a que é submetida a prova material produzida, com a finalidade de 

impingir-lhe idoneidade jurídica, assim como permitir que os procedimentos e 

resultados obtidos sejam a qualquer tempo aferidos por todos os sujeitos do processo, 

visando a concretização dos princípios do Devido Processo Penal, do Contraditório e da 

Ampla Defesa. 

Os procedimentos de custódia hoje adotados em alguns órgãos de perícia, são frutos de 

ações isoladas, e visam apenas resguardar a idoneidade de vestígios de origem orgânica, 

bem como substâncias diversas a serem examinadas em laboratório. Entretanto, tal qual 

ocorre no âmbito do Distrito Federal, observa-se que outros tipos de vestígios 

vinculados a novas modalidades de delitos criminais, tais como hardwares, fotografias, 

softwares, impressões digitais e grande variedade de mídias e equipamentos 

audiovisuais merecem procedimentos específicos de CC para a manutenção de sua 

relevância probatória. 

Do exposto, pretende a presente pesquisa responder, por meio do estudo de caso da 

Polícia Civil do Distrito Federal: Quais são os requisitos e as repercussões para a gestão 

dos órgãos de polícia judiciária, que decorreriam da implantação da  Cadeia de Custódia 

de Vestígios (CC)? 
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1.2. Objetivos  

 

O presente trabalho teve por objetivo identificar requisitos, obstáculos e repercussões 

decorrentes da implantação de Cadeia de Custódia de Vestígios (CC) para a gestão da 

Polícia Civil do Distrito Federal, PCDF, à luz da moderna gestão pública. 

 

Para tanto, pretendeu alcançar os seguintes objetivos intermediários: 

 Determinar a abrangência técnica e jurídica do conceito de CC;  

 Demonstrar a necessidade da adoção da CC visando à produção 

de prova material idônea dentro do que se exige, atualmente, de um 

processo criminal realizado sob a égide dos princípios constitucionais 

do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa e o 

reflexo de tais mudanças, nas atividades desenvolvidas pela Polícia 

Civil do Distrito Federal;  

 Reconhecer características do modelo de gestão aplicado às 

polícias judiciárias, em especial à PCDF, buscando reconhecer 

carências e limitações estruturais e procedimentais, pertinentes à 

implantação de CC; 

 Estabelecer requisitos necessários à gestão da PCDF para a 

implementação de CC; 

 Identificar obstáculos e repercussões oriundos da implantação de 

CC na PCDF. 

 

1.3. Suposições 

 

Reconhecida a necessidade da implantação de procedimentos de CC pelo Grupo de 

Trabalho instituído pelo Ministério da Justiça (GTCC, 2008), o referido grupo também 

concluiu que alguns dos modelos hoje utilizados no exterior não se amoldam à realidade 

brasileira, tendo em vista divergências com o atual modelo de gestão a que estão 

submetidos os órgãos de perícia oficial.  

Assim, a adoção de um modelo de CC pressupõe que se devam analisar as 

condicionantes organizacionais e normativas dos órgãos de perícia e das instituições a 

que estejam vinculados.  
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Além disso, demandas decorrentes das relações entre tais órgãos e demais segmentos da 

sociedade - no pertinente a solicitações de serviços e ao controle formal e informal da 

atividade policial - também irão pautar as adequações necessárias à gestão daqueles.  

De se verificar, ainda, que a ausência de preocupação com a formação da prova 

processual, dentro do que exigem os novos princípios e garantias constitucionais 

inerentes ao devido processo legal e à defesa do cidadão, é responsável por diversas 

limitações técnico-procedimentais e logísticas necessárias para a implantação da Cadeia 

de Custódia nesses órgãos. 

Daí inferir também que as organizações policiais envolvidas deverão adquirir 

competência e bem assim prover e qualificação de seus servidores para adequarem-se às 

condições normativas e procedimentais necessárias à implementação da CC.  

1.4. Delimitação do estudo 

O presente estudo teve como ponto de partida alterações de leis nacionais e a decisão 

política visando aplicação da CC nos órgãos de perícia de todo o Brasil. Entretanto, 

analisou os dados obtidos junto aos demais órgãos de perícia oficial criminal dos 

Estados brasileiros, apenas, com a finalidade de contextualização, face à 

impossibilidade de abranger as condicionantes e peculiaridades dos modelos de gestão 

de todos esses órgãos. 

 

Sendo assim, a presente pesquisa limitou-se ao estudo de caso da Polícia Civil do 

Distrito Federal, que nessa unidade federativa acolhe e gerencia os institutos 

responsáveis pela atividade pericial oficial de natureza criminal.  

 

Quando da análise de procedimentos visando à aplicação de CC no âmbito da perícia 

criminal, os exemplos foram restritos às rotinas de exames do Instituto de Criminalística 

da Polícia Civil do Distrito Federal (IC/PCDF), não sendo objeto do presente estudo 

aqueles inerentes às atividades do Instituto Médico Legal, nem do Instituto de 

Identificação, que também compõem o Departamento de Polícia Técnica da PCDF. 
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1.5. Relevância do estudo 

 

Conforme reconhecido pelo Grupo de Trabalho, GTCC, instituído pelo Ministério da 

Justiça em 2008, urge que os institutos de perícia de todo o Brasil adotem medidas 

administrativas visando uniformizar e normatizar os procedimentos de coleta, registro, 

posse, acondicionamento, transporte e guarda de vestígios materiais vinculados a crime, 

para manter a idoneidade física e jurídica da prova que deles se origina. 

 Em âmbito nacional identificou-se a insuficiência de normas e diretrizes que 

regulamentem as atividades dos órgãos periciais e que, tampouco, existem 

procedimentos e materiais padronizados para garantir a qualidade da custódia dos 

vestígios, antes e depois da realização dos exames periciais.  

Constatou-se, também, que as instalações físicas dos órgãos de perícia, em sua maioria, 

não se apresentam adequadas e seguras para garantir a custódia de vestígios. 

A necessidade de normatização de procedimentos em nível nacional que permita 

implantar e assegurar a cadeia de custódia da prova penal não somente exige mudanças 

nos institutos de criminalística, como também o comprometimento das demais 

instituições envolvidas nos procedimentos de apuração de crimes. 

No documento denominado Carta de Brasília (GTCC, 2008), complementa o referido 

grupo de trabalho, que para garantir a idoneidade jurídica de provas e procedimentos 

periciais criminais, fazem-se necessárias as seguintes ações da Administração, dentre 

outras que numera: 

- Fomentar a segurança orgânica dos órgãos de perícia; 

- Criar espaços específicos para a guarda e armazenamento do 

material probatório, respeitando as condições técnicas apropriadas 
para sua identificação e conservação; 

- Fomentar pesquisas científicas relacionadas às técnicas de 

acondicionamento de vestígios, tipos de embalagens, lacres e meios de 

transporte; 
- Implantar métodos informatizados de registros e controle de 

movimentação de vestígios;  

- Estabelecer programas de capacitação e treinamento aos peritos 
criminais e demais profissionais da Segurança Pública e da Justiça, 

acerca de temas relacionados ao à Cadeia de Custódia de Vestígios.  

 

Em face das mudanças processuais advindas da com a vigência da Lei N.º 11.690, de 9 
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de junho de 2008, que conferiu aos órgãos de perícia a tutela, a manutenção e a guarda 

dos vestígios por eles analisados, e que estabeleceu o contraditório da prova pericial, os 

procedimentos de custódia de vestígio ganharam, no Brasil, a relevância com que são 

tratados em quase todos os países de sistema processual penal assemelhados. 

 

Não menos importantes são as implicações decorrentes das mudanças na gestão dos 

órgãos de perícia criminal e/ou órgãos da Administração nos quais se encontram 

inseridos, necessários à implantação da CC, que vão de encontro ao que propõe a 

moderna gestão pública. Transparência, eficiência, qualidade, responsabilização e 

respeito ao cidadão são princípios e finalidades que passam a nortear com maior ênfase 

a forma de gestão resultante, sendo exíguo o número de trabalhos acadêmicos que 

discutam as peculiaridades da gestão dos órgãos de perícia brasileiros. 

 

1.6. Definições de termos 

 

Com fulcro de trazer melhor compreensão ao presente trabalho, seguem as seguintes 

definições: 

a) Cadeia de Custódia de Vestígios (CC): registro e certificação de 

todo o trâmite de um vestígio, compreendendo a sua localização, 

descrição do estado em que foi encontrado, forma de coleta, 

acondicionamento, posse, transporte, processos de análises, guarda, 

descarte ou devolução do material (GTCC, 2008); 

b) Vestígio material: todo objeto, corpo ou substância, bem como 

toda alteração sensível do ambiente, que se relaciona ou possa ser 

relacionada a uma ação criminosa, ou aos seus atores (vítima, autor ou 

testemunha), e.g. marcas, impressões, manchas, detritos, fibras, pêlos, 

poeiras, fluídos orgânicos e inorgânicos, ou objetos. Nenevê, 2008. 

c) Perícia Oficial Criminal: nos termos da Lei nº 12.030, de 17 de 

setembro de 2009, “são peritos de natureza criminal os peritos 

criminais, peritos médico-legistas e peritos odontolegistas com 

formação superior específica detalhada em regulamento, de acordo 

com a necessidade de cada órgão e por área de atuação profissional”.  
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Hoje, em dezessete Estados brasileiros, a perícia oficial criminal é 

realizada por Órgãos autônomos, desvinculados das polícias civis. 

Entretanto, nas duas polícias mantidas e organizadas pela União, 

Departamento de Polícia Federal e Polícia Civil do Distrito Federal, os 

institutos de perícia permanecem inseridos em suas estruturas e 

subordinados às suas respectivas Direções-Gerais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo fornece subsídios teóricos que servirão de referência para a compreensão 

da atividade pericial criminal e de sua relevância para a produção da prova processual 

penal, bem como para a discussão inerente às mudanças necessárias aos modelos de 

gestão ora adotados pelos órgãos de perícia oficial, visando à implantação da Cadeia de 

Custódia de Vestígios. 

Segundo Viera e Zouain (2004), a fundamentação teórica serve a três propósitos: 

demonstrar que o problema proposto faz sentido e que as variáveis arroladas são 

passíveis de relacionamento; demonstrar a opção teórica do autor; e sustentar a análise 

de dados.  

Assim sendo, pretendeu-se por meio da literatura estudada contextualizar e alinhar 

elementos que foram abordados na presente pesquisa, visando relacioná-los.  

Iniciando com o tema referente à atividade pericial e à criminalística, procurou-se trazer 

à baila, também, conceitos pertinentes aos seus objetos de estudo, quais sejam: o local 

de crime, os vestígios e o corpo de delito.   

No tópico referente à Cadeia de Custódia de Vestígios (CC), pretendeu-se elucidar 

conceitos, delimitar sua abrangência, bem como fundamentar a importância da adoção 

de tais procedimentos para a atividade pericial e a persecução criminal.  

Com intuito de levantar os elementos necessários à análise de conteúdo, e bem assim 

apurar as implicações decorrentes da implantação da CC para a gestão dos órgãos de 

polícia, foram apresentados os temas referentes às organizações policiais e aos 

elementos da moderna de gestão pública. 

2.1. A perícia criminal e a criminalística 

A perícia criminal é a atividade do Estado essencial à Justiça, cuja relevância se 

fundamenta na produção da prova material a ser utilizada nas apurações e julgamentos 

de crimes. (GIOVANELLI e GARRIDO, 2011).  

Visa constatar a materialidade de um fato criminoso - demonstrando a existência do 

crime e reconstruindo todas as circunstâncias em que o mesmo ocorreu - bem como, se 
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possível, identificar todos os atores da cena de crime (vítima, autor e testemunha) e a 

interação entre eles na dinâmica do evento. 

Devido sua importância para a persecução criminal, os procedimentos relacionados ao 

exame de corpo de delito e outras perícias encontram-se normatizados no Código de 

Processo Penal, consistindo em capítulo específico do Título VII, que trata da prova a 

ser oferecida e analisada em juízo, para a fundamentação da sentença. Outras atividades 

relacionadas à perícia criminal aparecem também descritas em outros títulos do CPP, tal 

como o que trata do Inquérito Policial. 

Muito embora no Brasil o juiz possa livremente apreciar as provas, a prova pericial é 

essencial para a fundamentação da sentença. Entretanto, em alguns países, a exemplo 

do disposto no Código de Processo Penal de Portugal, impõe-se a vinculação da decisão 

judicial à prova pericial, conforme segue: 

O artigo 163º o valor da prova pericial: 

- O juízo técnico, científico ou artístico inerente à prova pericial 

presume-se subtraído à livre apreciação do julgador. 

- Sempre que a convicção do julgador divergir do juízo contido nos 

pareceres dos peritos, deve aquele fundamentar a divergência. 

Por ocasião do 1º Congresso Nacional de Polícia Técnica, acontecido em São Paulo, em 

1947, os profissionais ali reunidos definiram Criminalística “como a disciplina que tem 

por objetivo o reconhecimento e interpretação dos indícios materiais extrínsecos 

relativos ao crime ou à identidade do criminoso”. (apud NENEVÊ, 2008), 

O professor e perito criminal Eraldo Rabelo (1996, p. 30) conceitua a criminalística 

como: 

A disciplina autônoma, integrada pelos diferentes ramos do 

conhecimento técnico científico, auxiliar e informativa das atividades 

policiais e judiciárias de investigação criminal, tendo por objeto o 

estudo dos vestígios materiais extrínsecos à pessoa física, no que tiver 

de útil à elucidação e à prova das infrações penais e, ainda, a 

identificação dos autores respectivos. 

Em face do grau de complexidade dos exames, bem como pelo desenvolvimento de 

metodologias, conceitos e princípios que lhe são próprios, a Criminalística tem evoluído 
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de uma atividade, ou simples disciplina, para uma ciência. Em alguns países ela já é 

tratada dessa forma. Nos EUA e Reino Unido, por exemplo, é denominada “Forensic 

Science”. Na França (berço da Criminalística moderna de Edmond Locard) e países de 

mesma língua, “Police Scientifique”.  

Nesse sentido, conceituam Giovanelli e Garrido (2011,  p. 6): 

A ciência relacionada com a perícia criminal é comumente 

denominada de Criminalística, sendo esta, uma ciência aplicada que 

utiliza conceitos de outras áreas do conhecimento, notadamente 

àquelas relacionadas com as ciências naturais e tecnológicas. A 

Criminalística possui métodos e leis próprias que são embasadas em 

normas específicas constantes na legislação de cada país; no Brasil os 

Códigos de Processo Penal e Processo Penal Militar são os principais 

dispositivos legais que embasam a atividade pericial. 

 

Conforme explica Nenevê (2008), o objeto de estudo da Criminalística são os vestígios 

materiais relacionados à cena de crime, bem como os diversos exames e procedimentos 

utilizados na análise deles, que constituem o chamado corpo de delito. Destarte, o perito 

criminal os descobre, coleta, estuda e interpreta com os objetivos de: 

 Demonstrar técnica e materialmente a existência do fato 

delituoso, ou seja, constata a realidade do fato, do crime;  

 Reconstruir o local, a cena do fato em apuração. O perito parte de 

um local estático e pela leitura dos vestígios reconstrói a dinâmica do 

evento, identificando de forma direta ou indireta, assinalando os 

instrumentos e objetos utilizados e determinando suas posições e 

devidas participações; 

  Identificar a vítima; 

  Identificar os autores e co-autores, demonstrando materialmente, 

por meio de provas técnico-científicas, o grau de participação de cada 

um deles. 
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2.1.1.  Local de crime, vestígio material e o corpo de delito 

Dispõe o art. 158 do Código de Processo Penal (CPP) que “quando a infração deixar 

vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não 

podendo supri-lo a confissão do acusado.”. Para melhor entendimento do referido 

artigo e do tema proposto faz-se necessário explicitar os conceitos de local de crime, 

vestígio e corpo de delito.    

De forma simples, pode-se entender o local de crime como qualquer local onde tenha 

ocorrido um fato que possa ser caracterizado como um delito e os locais a ele 

relacionados, de forma anterior ou ulterior à consumação do fato. Para Rabello (1996, p. 

80), consiste na:  

porção do espaço compreendida num raio que, tendo por origem 

o ponto no qual é constatado o fato, se estenda de modo a 

abranger todos os lugares em que, aparente, necessária ou 

presumivelmente, hajam sido praticados, pelo criminoso, ou 

criminosos, os atos materiais, preliminares ou posteriores, à 

consumação do delito, e com este diretamente relacionados. 

O exame de local de crime é procedimento complexo e que exige cuidado, sendo 

analisados tanto o local imediato – sítio onde são encontrados os vestígios – quanto os 

locais mediatos – ambientes próximos passíveis de oferecer informações acerca das 

condições em que os fatos ocorreram (CARVALHO, 2006).   

Mesmo sem vestígios que determinem cabalmente a materialidade ou a autoria de um 

crime, a análise do local e das condições físicas do mesmo, tais como as condições de 

luminosidade, umidade do ar, relevo, vias de acesso, condições de ruído, dentre outros 

consistem em importantes indícios para formulação de hipóteses, servindo até mesmo 

para excluir alegações incompatíveis com as condições físicas que o local examinado 

apresente (NENEVÊ, 2008).  

Locard, em seu Manual de Técnica Policial (apud NENEVÊ, 2008), infere que “Ao 

malfeitor é impossível atuar, e sobretudo, atuar com a intensidade que supõe a ação 

criminal, sem deixar vestígios de sua passagem.”. 

Consoante Carvalho (2006), vestígios são as alterações físicas resultantes da ação ou 
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omissão da conduta humana, que se relacionam com o fato criminoso em apuração, e 

que pode ser percebido por nossos sentidos, direta ou indiretamente, por meio de 

aparelhos. 

Do exposto pode-se entender vestígio como sendo cada alteração do ambiente, que se 

relaciona ou possa ter se relacionado com a ação criminosa, ou com os atores que dela 

participaram ou com ela se relacionaram. Destarte, qualquer marca, impressão, 

manchas, detritos, fibras, pêlos, poeiras, armas, munição ou elementos de munição, 

objetos, entre outros, podem vir a constituir-se em vestígios. 

Após serem preliminarmente examinados no local de crime, os vestígios são 

encaminhados para as seções de perícias internas para exames complementares. Ao 

final do processo de análise, chegando os peritos à conclusão de que o vestígio 

examinado guarda pertinente relação com o fato criminoso, esse integrará o 

denominado corpo de delito. 

Nas palavras de Tourinho Filho (1998, p. 244), “O “exame de corpo de delito”, a que 

alude o CPP no art. 158, é, assim, a comprovação pericial dos elementos objetivos do 

tipo, no que diz respeito, principalmente, ao evento produzido pela conduta delituosa.” 

Assim, o conjunto de vestígios materiais decorrentes do fato em apuração, após 

constatados e corroborados pelos peritos como sendo fruto da ação criminosa, 

integrarão o corpo de delito que, por sua vez, juntar-se-á aos demais meios de prova 

(testemunhais, documentais, dentre outras). 

O referendado autor complementa, conforme especificado no CPP, que o exame de 

corpo de delito pode ser: 

DIRETO: São os exames realizados na presença dos vestígios. 

Aqueles em que os Peritos analisam os próprios vestígios materiais 

produzidos em virtude da ação criminosa. 

INDIRETO: É aquele realizado na ausência do vestígio material 

decorrente do crime. É efetuado com base em fotografias, descrição e 

análise de outros elementos materiais que guardem relação com um 

determinado vestígio de crime. Produzem indícios decorrentes da 
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análise de outros elementos existentes nos autos, ou que resultaram de 

diligências, na hipótese dos vestígios de local já terem desaparecido, 

ou não se encontrarem disponíveis ou localizáveis para análise, como 

uma avaliação econômica de determinado bem, que foi produto de 

furto, e este bem não foi localizado.  

De fundamental importância para levar adiante a persecução criminal, os vestígios 

materiais, principalmente aqueles de origem orgânica, à exemplo do sangue e demais 

fluídos corporais, são frágeis e suscetíveis a contaminações, mudanças químicas, 

alterações e deteriorações.  

Nesse sentido, o trabalho do perito criminal, além da reconstrução do ocorrido e da 

determinação da autoria e do grau de participação dos atores envolvidos, objetiva 

também, de maneira especial, a segurança e a integridade do vestígio. Tal preocupação 

decorreu na implantação de procedimentos visando manter a custodia, bem como 

garantir a idoneidade e rastreabilidade de vestígios e suas análises. (SÓGLIO e 

OLIVEIRA, 1999). 

 

2.1.2. Cadeia de custódia de vestígios (CC) 

Lopes, Gabriel e Bareta (2006), definem cadeia de custódia como sendo “um processo 

para manter e documentar a história cronológica da evidência, para garantir a 

idoneidade e o rastreamento daquelas utilizadas em processos judiciais.”. 

Inferem os referidos autores que os últimos avanços tecnológicos nas análises periciais, 

muito embora importantes, não são suficientes para garantir a idoneidade das 

evidências, sendo necessária a adoção de condições mínimas de segurança para garantir 

a integridade da prova, reconhecendo a importância de que os vestígios materiais 

tenham sua posse rastreada, desde o preparo do recipiente coletor, da coleta, do 

transporte, do recebimento, do armazenamento e da análise, portanto, por todo tempo 

em curso no qual o vestígio ou sua amostra estarão sendo manuseados. 

 

Assim, a CC é usada para registrar as informações de campo, de laboratório e das 

pessoas que manusearam a amostra, pressupondo um trabalho de equipe que envolve 

todas as partes, internas e externas aos laboratórios. (US GOVERNMENTE, 1997). 
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Segundo Nenevê (2008), sempre foi uma preocupação dos peritos detectarem a não 

preservação do local devido à impossibilidade de certos vestígios terem sido 

posicionados, em um movimento impensado, pela a vítima ou pelo autor para o ponto 

em que foram encontrados quando dos exames periciais.  

Ainda consoante o mencionado autor, o objetivo principal na preservação de um local 

de crime é evitar o maior número de alterações possíveis, ou seja, não mover ou retirar 

objetos de sua posição original, seja uma arma ou um projétil de arma de fogo, não 

adicionar elementos que não estavam presentes no local, como marcas de solado de 

sapato, terra, fios de cabelo e manchas de fluidos biológicos, principalmente, quando o 

campo da criminalística utiliza exames de ordem microscópica (por exemplo, DNA).  

 

A CC consiste, portanto, em condição inerente à utilização dos vestígios encontrados na 

cena do crime, inseridos dentro do método científico, de onde se deduzem as condições 

que devem ter uma prova pericial para satisfazer as necessidades do processo 

investigatório. É, igualmente, um método que permite efetuar o controle da 

confidencialidade e da segurança do vestígio, o qual permite estabelecer uma 

certificação de qualidade e idoneidade do processo investigatório, sendo fundamental o 

rigor que se estabelece neste processo. Para tanto, devem ser empregados 

procedimentos que preservem o vestígio de contaminação, e garantam que esse, após 

exames periciais, transformar-se-á em prova, não devendo sofrer alterações, desde sua 

coleta, até sua tramitação laboratorial. (PORTUGAL 1998). 

 

Tomando-se como exemplo o estado de São Paulo, que emite 900 mil laudos por ano 

(SOGLIO e OLIVEIRA, 1999), mais importante que a localização de um vestígio é a 

garantia que esse permanecerá com as mesmas características de quando foi submetido 

aos exames periciais, principalmente quando se vislumbra a realização de contraprovas. 

Para isso devem ser observados com rigor, critérios técnicos de manipulação e 

armazenamento dos vestígios analisados  

 

Os mencionados autores inferem, ainda, que a CC é pouco conhecida ou negligenciada 

pelos órgãos de persecução criminal do Brasil e que seus trâmites complexos 

diuturnamente descumpridos. 

A falta de normatização e uniformização de CC também foi fato constatado pelo do 
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Grupo de Trabalho do Ministério da Justiça (2008), que alertou para o perigo de se 

tornarem inválidos grande parte dos procedimentos hoje adotados, afirmando ainda que 

somente medidas uniformes, jurídicas e administrativas, no âmbito dos poderes 

Executivo e Judiciário, poderiam tornar viável a adoção de procedimentos, a 

capacitação dos agentes públicos e a aquisição da estrutura material necessários aos 

Órgãos Periciais. 

 

2.1.3. As organizações policiais e os institutos de perícia 

Tal qual ocorreu nos Estados Unidos, a atividade da polícia judiciária brasileira se 

desenvolveu num ambiente organizacional burocrático, pautado pelo formalismo, pela 

rigidez e centrado em rígidos controles de processos e procedimentos. Reiss Jr. (2003, 

p. 72), ao analisar o processo de formação das polícias norte-americanas, comenta: “o 

primeiro passo foi transformar a burocracia quase militar das organizações policiais 

em uma burocracia tecnocrata”.  

Centralizada e autoritária, a gestão dos órgãos policiais brasileiros está sob a égide da 

hierarquia e da disciplina, por sua vez fundamentadas em manuais de norma e conduta e 

derivadas da cultura burocrática militar ainda presente. Embora rígidas, as normas de 

conduta são necessárias tanto para aferir padrão de atendimento e desempenho de 

servidores, quanto para aglomerar e conduzir o grupo. (JÚNIOR, 2011). 

 

Tecendo um histórico do processo de burocratização das organizações policiais, o 

mencionado autor relata que a moderna organização policial burocrática urbana teve 

origem na Inglaterra, onde o Parlamento, temendo que os militares ficassem ao lado da 

massa de populares da qual advinham seus soldados, decidiu por criar uma polícia civil 

com neutralidade política.  

Ao abordar o processo de burocratização da polícia norte-americana, Reiss Jr. (2003) 

lista as seguintes características que foram integrando sua gestão ao longo do tempo:  

 Desenvolvimento e formalização de um sistema hierárquico 

profissional e neutro, tendo sido concedida, em alguns casos, 

estabilidade vitalícia para policiais;  

 Divisão de tarefas do pessoal de escritório e da linha de frente; 
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 Recrutamento, seleção e treinamento de pessoal; 

 Testes de qualificação e promoções meritórias baseadas em 

patentes; 

 Aumento da complexidade da estrutura da Organização; 

 Aumento do tempo e recursos com vistas a prover a atividade 

meio (organização e coordenação), em detrimento da atividade fim – 

patrulhamento; 

 Aumento da dependência da tecnologia e das especialidades 

técnicas; 

 Codificação de políticas de pessoal.  

 

Não obstante às melhorias trazidas pelo modelo burocrático, o mesmo tem sido 

entendido como “um conjunto de regras organizacionais sem racionalidade”, que 

impõem dificuldades ao trabalho policial. (JÚNIOR, 2011, P. 1842).   Tal entendimento 

vai de encontro ao que preconiza Bresser Pereira (2003), segundo o qual a 

administração pública clássica originária do exército prussiano foi uma alternativa 

muito superior à administração patrimonialista das monarquias. Entretanto, face à 

complexidade e abrangência das atividades desenvolvidas pelo Estado social econômico 

do século XX, mostrou-se cara, lenta e ineficiente para atender as novas demandas. 

 

Outro aspecto a ser considerado é que as organizações policiais são sempre muito 

afetadas por invenções e inovações tecnológicas, tais como: veículos motorizados, 

telefone, rádio, sistemas de informação, dentre outras. Cada inovação provocou, à sua 

época, mudanças essenciais nos procedimentos, na organização do comando e na 

mobilização dos policiais. (REISS JR., 2003).  

Cita o mencionado autor que enquanto em 1900 o policial deslocava-se a pé e os 

chamados eram realizados por meio de uma luz colocada no topo de uma “caixa de 

chamado", em 1990, quase todos os departamentos de polícia já dispunham do sistema 

911 já computadorizado, as patrulhas eram motorizadas e possuíam sistema de 

localização, estando cada policial conectado todo tempo à central, por meio de rádio 

portátil. No tocante ao sistema de informação, conclui: 

Um sistema de informações elementar, com práticas informais, foi 
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sendo mudado para um sistema altamente formal e complexo de 

informações, ao qual, rotineiramente, os policiais têm acesso e para o 

qual contribuem com informações. Reiss Jr. (2003, p. 75). 

Tal aspecto corrobora as lições de Bakke (1966, p. 96), segundo o qual “a substância 

elementar“ de uma organização social abrange:  

1.  A constituição da organização; 

2.  Os recursos básicos (pessoas, idéias, capitais, materiais e 

natureza); 

3. Os processos essenciais (identificação, perpetuação, fluxo de 

trabalho, controle, homeostática).  

 

O mencionado autor enfatiza que tais elementos são interdependentes e interagem entre 

si buscando um equilíbrio dinâmico sempre que o conjunto necessita de um ajuste 

interno ou de se adaptar à modificação de fatores externos. Assim, diante da 

implantação de uma atividade proposta, tais elementos encadeiam-se tais quais elos, 

ELOS DA ORGANIZAÇÃO, que buscam coordenarem-se sob os seguintes processos:  

  

 Análise da contribuição da atividade para a organização, 

verificando a pertinência e contribuição da atividade em face da 

estrutura e da missão da organização, visando legitimá-la; 

 Aquisição e alocação dos recursos necessários para a atividade - 

pessoas, idéias, materiais e equipamentos, previsão orçamentária e 

realização financeira para o custeio, condições e recursos naturais; 

 “Processos de Ajuda”: 

1. Processo de identificação - entendido como a construção e 

transmissão de conceitos e valores a serem incorporados pelos 

integrantes da organização; 

2. Processo de fluxo de trabalho – que visa à operação 

racional, com maior eficiência; 

3. Processo de perpetuação – medidas de caráter ideológico, 

material, financeiro e de pessoal, que visam à manutenção do 

serviço e desenvolvimento de recursos; 

4. Processos de Controle – procedimentos de direção, 
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coordenação, avaliação, motivação, regulação e comunicação; 

5. Reforços. 

 

Marx (1968, p. 150) propõe classificar o que denominou “fatores estruturais da 

organização” em fatores políticos, técnicos e pessoais. Enquanto os fatores políticos 

são aqueles inerentes à definição da missão, das metas e dos programas a serem 

desenvolvidos pelo departamento ou órgão público, os fatores pessoais derivam do 

comportamento individual e das relações interpessoais estabelecidas no grupo social 

(servidores, e chefes e diretores), frutos da estrutura hierárquica e das atribuições 

decorrentes do organograma. 

 

Já os fatores técnicos abrangeriam, segundo o autor:  

 o agrupamento de atividades e definição do propósito, que 

distinguem um órgão público dos demais e o inserem dentro da 

estrutura da Administração;  

 o estabelecimento de requisitos de supervisão visando delimitar a 

extensão do controle sobre órgão e gestores; 

 a organização de gerência, referente à estrutura de assistência às 

atividades de supervisão e gestão, não somente quanto à realização 

das atividades quotidianas, como também daquelas inerentes ao 

planejamento, à pesquisa e ao desenvolvimento;  

 os elementos inerentes à solução de problemas operacionais, 

referentes ao orçamento, à execução financeira; à construção e 

manutenção de instalações e aquisição de insumos para o 

desenvolvimento das atividades. 

 

Assim, visando adaptar-se às exigências da atividade processual criminal, formal em 

sua essência, o uso das ciências de base e da tecnologia ganhou grande relevância, na 

medida em que os processos judiciais primam pela transparência de resultados e 

procedimentos, principalmente ante a impossibilidade de fiscalização no momento da 

produção das provas.  

Em nenhum lugar isto é mais aparente do que no papel que a 
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tecnologia representa no produto final das evidências para a polícia. 

(REISS JR, 2003, p. 99). 

Griza (1999, p. 14), ao analisar o processo de incorporação de saberes técnico-

científicos pela Polícia do Rio Grande do Sul ao longo do século passado, assevera que 

“saberes especializados ingressam na Instituição Policial na medida em que legitimam 

seus discursos e  práticas”.    

Entretanto, conforme adverte Manning (2003), os avanços científicos e tecnológicos 

que deveriam operar mudanças de ordem material, procedimental e social nos órgãos de 

segurança, têm esbarrado na estrutura tradicional do policiamento e no papel tradicional 

do policial.  

Júnior (2011) concluiu que de modo geral os policiais são resistentes às mudanças 

mesmo que as entendam como necessárias e que as divergências, muitas vezes, recaem 

sobre o ritmo de implantação proposto: 

Tais conflitos advêm das diferentes percepções e de aceitar que as 

práticas sociais sejam mais, ou menos, duráveis, em um jogo de poder 

para definir as práticas institucionalizadas que são mais adequadas à 

visão dos subgrupos sociais. ( JÚNIOR, 2011 p. 1842).  

No mesmo sentido Bayley (2006, p. 223), ao se referir ao processo de implantação do 

que denominou “policiamento voltado para comunidade” do Brooklyn, em 1985, 

afirma: 

Toda e qualquer organização resiste a mudanças, mas é difícil 

imaginar uma mais resistente do que a polícia. Não é fácil transformar 

cavaleiros azuis em organizadores da comunidade. O departamento de 

polícia típico é paramilitar, regulado pelo serviço público civil, 

sindicalizado e contrário a qualquer entrada pelas portas laterais. 

No Brasil os órgãos periciais encontram-se inseridos, senão em organizações policiais, 

em estruturas pertencentes às Secretarias de Seguranças estaduais, cujas práticas 

derivam, de longo tempo, de modelos inquisitoriais de investigação, pouco afeitos aos 

princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, indispensáveis 

ante a nova ordem constitucional, consoante afirmam Giovanelli e Garrido (2011, p. 
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1983):  

 
A perícia criminal brasileira apresenta deficiências extremas no que 

concerne à sua organização, padronização de procedimentos e 

suficiência tecnológica. Por outro lado, os órgãos periciais estão 

imersos, por razões históricas e administrativas, na cultura policial, de 

tal maneira que os métodos de investigação científica acabam por 

serem minimizados em relação aos métodos adotados pelas polícias 

judiciárias estaduais, qual seja, a investigação de natureza 

inquisitorial, em que a eleição de um culpado é precedido dos indícios 

materiais. Tal prática compromete o estatuto de “cientificidade” da 

comunidade pericial, colocando em dúvida a credibilidade da prova 

material produzida e inviabilizando a consolidação de um sistema 

judiciário equânime e democrático. A solução para esta questão passa 

necessariamente pela aplicação de políticas centralizadas de fomento à 

práticas científicas, bem como a normatização das práticas periciais. 

 

Ainda segundo os mencionados autores, a atividade pericial busca obter maior 

consistência e legitimação no âmbito processual criminal, por meio da adoção de 

critérios de cientificidade, quais sejam: 

 Padronização de procedimentos; 

 Produção científica e avaliação qualitativa por comunidade 

científica balizadora; 

 Formação e capacitação; 

 Aquisição de recursos tecnologias e equipamentos.  

 

Arrematam concluindo que a falta de procedimentos e de critérios mínimos de 

cientificidade da atividade pericial a levam a repetir métodos antigos que são 

transmitidos oralmente e que coadunam com as velhas práticas policiais. 

 Tal entendimento vai de encontro às conclusões estabelecidas por Grizza (1999), 

segundo a qual, a forma de funcionamento dos órgãos periciais encontra-se submissa às 

premissas e padrões estabelecidos pela estrutura da polícia civil, reproduzindo-os. 

Assim, a ausência de normatização dos exames aumenta o poder discricionário do 
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perito, pondo em sério risco a neutralidade científica dos exames periciais, dando-lhes 

feições inquisitivas.  

2.2. Elementos da moderna gestão pública 

 

2.2.1. Fundamentos 

Segundo Di Pietro (2005), em sentido objetivo, a Administração Pública consiste no 

conjunto de pessoas jurídicas, órgãos e agentes que realizam atividades visando atender 

às “necessidades coletivas”. Tais atividades abrangeriam o fomento, a polícia 

administrativa, os serviços públicos, a regulamentação e a fiscalização. 

Ao lançar os fundamentos da administração científica, Henri Fayol (2011) enumera o 

conjunto de operações ou funções essenciais realizadas por toda empresa: técnica, 

comercial, financeira, de segurança, de contabilidade e administrativa. Ressalta, 

entretanto, que essa última ocupa um lugar de tamanho destaque, que absorve quase 

toda atenção dos chefes.    

Autor da célebre definição: “Administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e 

controlar”, alerta que a função administrativa deve ser dividida entre todos os 

segmentos do corpo social (FAYOL, 2011 p. 26).  

Carvalhal e Ferreira (2000), afirmam que gerir significa administrar e liderar, sendo 

atividade integradora, que demanda foco permanente nos resultados a que se propõe e 

que busca “um significado conceitual dos modelos e das técnicas” por meio de 

comportamentos e aplicações, acima de tudo, pragmáticos. 

Muito embora tratados como sinônimos, Osório (2005) adverte que o conceito de gestão 

é mais amplo que o de administração, na medida em que o primeiro extrapola o 

exercício de autoridade e de organização. Defende que o gestor utiliza do seu 

conhecimento e das informações que detém para articular negociações e bem assim 

influir sobre a estrutura organizativa interna e nas redes com as quais se relaciona, 

dentro de uma atuação que caracteriza como sendo técnica e política, mais horizontal e 

mais comprometida com o resultado do que com o processo. 

Consoante ensina Ferreira et al (2009), os modelos de gestão expressam a forma de 

organizar e ordenar, por meio de instrumentos e técnicas adequados, os recursos 
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financeiros, materiais e humanos de uma organização.  

Ainda segundo o autor, a diversidade entre os modelos de gestão, que numa visão 

instrumental expressam “de algum modo a idéia de organização e ordenamento de 

partes que compõem um conjunto”, derivam de variações inerentes às duas dimensões 

básicas que formam o conceito: a forma e função de uma organização. A forma diz 

respeito à configuração organizacional adotada, consistindo em “visão instrumental de 

gestão”, focalizada no aspecto estrutural e instrumental interno da organização. Já a 

função busca enfatizar os objetivos a serem alcançados e tarefas a serem cumpridas, 

primando pela relação com o ambiente externo e pugnando por modelos mais flexíveis, 

que respondam melhor às mudanças sociais, políticas e econômicas (FERREIRA ET 

AL, 2009, p. 19). 

Lima (2007) assevera que três elementos encontram-se implícitos ao conceito de gestão: 

qualidade, produtividade e missão. Assim, boa gestão seria aquela cujo produto ou 

serviço atendesse a tais requisitos. Nas palavras do autor: 

É a capacidade que pressupõe planejar, organizar, conduzir, coordenar 

e controlar, para que a simples capacidade de fazer agregue valor ao 

que há feito, em outras palavras, seja bem feito, não só para a 

organização pública, para seus servidores e para o governo, mas, 

principalmente, para o destinatário de seus produtos, o cidadão, seja 

na condição de usuário ou de mantenedor. (LIMA, 2007, p. 05).  

Marques (2000) afirma que a gestão pública deve preocupar-se em “minimizar os meios 

ou maximizar os resultados”. Entende que qualquer mudança na gestão de organizações 

públicas deve buscar o aumento da produtividade, da eficiência e da capacidade de 

adaptação.  

A gestão pública visa, portanto, organizar e gerenciar recursos e interesses para prover 

serviços e concretizar as atividades administrativas, tendo como funções precípuas a 

administração, o controle e a supervisão (PEREIRA, 2009).  

Também segundo Pereira (2009), o estabelecimento de normas cada vez mais 

específicas e amarradas quanto às finalidades, procedimentos e resultados dos atos 

administrativos, aliado à melhoria do fluxo de informações, do estabelecimento de 

indicadores de desempenho e da contratação por meio de licitação são mecanismos que 
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oferecem respostas aos problemas decorrentes da relação agente-principal:  

Considerando que a eficiência e a decência da Administração Pública 

dependem do comportamento, nem sempre controlado e 

supervisionado, de agentes (burocratas), o principal (a sociedade, 

representada pelo Governo) fica à mercê da perda de controle sobre a 

máquina governamental. (PEREIRA, 2009, p.142). 

Pereira e Spink (2003) denominam Administração Pública Gerencial o modelo de 

gestão surgido na metade do século passado, orientado para o cidadão e para a obtenção 

de resultados que atendessem às demandas inerentes às novas atividades sociais e 

econômicas do Estado. Segundo eles: 

A administração gerencial; a descentralização; a delegação de 

autoridade e de responsabilidade ao gestor público; o rígido controle 

sobre o desempenho, aferido mediante indicadores acordados e 

definidos por contrato, além de serem modos mais eficientes de gerir 

o Estado, são recursos muito mais efetivos na luta contra as novas 

modalidades de privatização do Estado. (PEREIRA e SPINK, 2003, 

p. 29). 

Consoante Abrúcio (1999), as respostas à crise do modelo burocrático bretão seguiram 

de teorias que se complementaram ao longo do tempo. Iniciando com medidas 

derivadas da teoria que o autor denominou “Gerenciamento puro”, pautadas na 

produtividade (economicidade e eficiência), foram incorporadas outras decorrentes da 

chamada teoria “Consumerista”, com fundamento na efetividade e na qualidade dos 

serviços públicos, assim como aquelas oriundas da teoria da “Orientação para o Serviço 

Público”, formulada sob os parâmetros da accountability e da equidade.  

Ferlie et al (1999), ao tempo que caracterizam o surgimento de quatro modelos do que 

denomina Nova Administração Pública, elencam elementos de gestão oriundos da 

iniciativa privada que se fazem presentes com maior ou menor intensidade, a saber: 

aumento do controle financeiro; intensificação do comando e do controle; rápida 

resposta ao cliente; delegação de poder; forma de organização em rede; flexibilidade e 

variedade dos serviços; e intensificação do controle de qualidade dos serviços. 

Entretanto, os referidos autores advertem acerca de diferenças entre as organizações 
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públicas e privadas que consistem em obstáculos à transferência de conceitos. Para isso, 

levantam as seguintes contradições: 

 A Administração Pública visa à prestação de serviços e não obter 

lucro; 

 O cidadão distingue-se do cliente;  

 As organizações do setor público não são livres para escolher seus 

objetivos; 

 As organizações públicas tendem a ter em seus quadros servidores 

altamente profissionalizados, de difícil preparação e substituição.  

Já Marx (1968) parte do princípio de que as atividades públicas são agrupadas conforme 

seu impacto, maior ou menor, sobre um determinado produto ou serviço a que se 

destinam. Nesse contexto, esclarece o autor que estrutura de controle será tanto maior 

quanto mais abrangente e complexa for atividade desempenhada: 

Como regra geral, pode-se afirmar que os níveis de supervisão tendem 

a aumentar e o número de unidades de trabalho, atribuídas ao 

supervisor, a diminuir, sempre que o volume de trabalho de uma 

repartição e as inter-relações das unidades aumentam, e à medida que 

as técnicas de trabalho se tornam cada vez mais complicadas. 

(MARX, 1968, p. 159). 

No pertinente à aferição da eficácia da Administração, Marx (1968, p. 156) enumera 

quatro critérios fundamentais para a avaliação dos serviços por ela prestados. Além dos 

critérios da qualidade e da eficiência, mais comumente utilizados, disserta sobre a 

conveniência do serviço, que traduz como o “alcance razoável dos que fazem jus aos 

seus benefícios”, bem como sobre o critério da igualdade, que expressa disponibilização 

democrática e uniforme a todos os cidadãos.  

Marques (2000) afirma que são imprescindíveis para a moderna gestão pública o 

controle das despesas públicas e a modernização das relações de controle e de prestação 

de contas na hierarquia do Estado. 

Numa visão mais abrangente, Fukuyama (2004, p. 50) afirma que há, pelo menos, três 

fontes de ambiguidade organizacional, que devem ser enfrentadas pela gestão pública: a 

definição de metas, geralmente não claras, contraditórias e pouco especificadas; o 
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sistema formal de monitoramento e accountability; e o grau de discricionariedade 

delegado nos diferentes níveis de hierarquia, face às condicionantes internas e externas 

à organização, dando severa ênfase às variações decorrentes das mudanças tecnológicas. 

O referido autor defende, ainda, questões que entende fundamentais balizar a gestão 

pública, tais como: a mudança nas relações governante/cidadãos; a descentralização do 

comando visando reduzir o custo da movimentação de informações e, por consequência, 

da tomada de decisões; e o incentivo aos agentes públicos. 

No mesmo diapasão, Osório (2005) afirma que o principal desafio da moderna gestão 

pública brasileira é estabelecer o equilíbrio entre as atividades de controle e 

fiscalização, oriundas da administração burocrática, formal e legalista, e aquelas 

medidas que visam à qualidade e a eficiência dos serviços.  Infere, ainda, que para 

vencer as dificuldades encontradas para concretizar os novos paradigmas inerentes à 

qualidade, eficácia, produtividade e à liberdade na gestão, fazem-se necessárias práticas 

coerentes, vinculadas a metas pactuadas com a sociedade. 

O mencionado autor também enumera elementos que entende importantes para a gestão 

pública moderna: o rigor orçamentário, a descentralização administrativa, a eficácia e 

eficiência dos serviços prestados, o controle dos atos e procedimentos, a prestação de 

contas e a responsabilização de servidores. 

Daí a necessidade de a gestão pública criar mecanismos de responsabilização, para que 

os políticos possam supervisionar as atividades dos burocratas e para que o povo possa 

identificar os responsáveis por desvios, aplicar as sanções cabíveis, e bem assim 

controlar os políticos (PRZEWORSKI, 1999).  

Nesse sentido, cresce a relevância do termo accountability, definido como: “conjunto de 

mecanismos e procedimentos que levam os decisores governamentais a prestarem 

contas dos resultados de suas ações, garantindo–se maior transparência e a exposição 

das políticas públicas.” (PEREIRA, 2009, p.71).  

DELEON (2010, p. 573) parte do princípio de que “nenhum sistema de empenho 

humano pode deixar de usar controles externos (reponsabilização) ou de contar com as 

restrições interiorizadas impostas pelo senso de responsabilidade”. Relaciona, 

portanto, o termo Accountability a regras e procedimentos, cujo cumprimento é 
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supervisionado por sistemas de controle externos formais (vigilância política ou 

jurídica), ou informais, realizado por meio de grupos de interesse ou veículos de 

comunicação.  

A autora ainda distingue Accountability, controle externo, do termo responsabilidade, 

que define como controle ético, internalizado, decorrente das crenças e sentimentos 

pessoais, e conclui que há uma relação inversa entre tais controles, estando o aumento 

da utilização de um ligado à redução do outro, e que as tendências atuais da gestão 

pública exigem maior responsabilidade individual.  

Arantes et al, 2010, estabelece três formas do que denomina accountability 

democrática. A primeira seria o processo eleitoral, por meio do qual os eleitores podem 

recompensar o punir políticos. A segunda consistiria nos mecanismos institucionais de 

controle entre os três Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário, destacando-se a 

importante participação do Ministério Público e das ações visando a proteção des 

interesses difusos, coletivos e individuais homogênicos. Já a terceira consistiria na 

criação de normas intertemporais que regem procedimentos diversos, assim como a 

conduta dos agentes públicos. 

Complementa, ainda, o mencionado autor: 

Com relação á diferenciação de formas de accountability – processo 

eleitora, controle institucional durante o mandato e regras estatais 

intertemporais – ela é importante não só porque mostra diferentes 

caminhos para se buscar alcançar os ideais democráticos, mas também 

porque permite compreender com clareza que a responsabilização dos 

governantes será mais efetiva na medida em que haja uma articulação 

das três formas, com seus respectivos instrumentos e condições 

garantidoras no campo de qualquer política pública. (ARANTES ET 

ALI, 2010, p. 116).   

Para Przeworski (1999), o total accountability é impossível, porém quanto maior o 

número de mecanismos institucionais que amenizem a assimetria de informações entre 

burocratas, políticos e eleitores, melhor será o controle. Assevera, ainda, que o processo 

legislativo é de grande importância para exposição e avaliação das políticas e de seus 

resultados, bem como para a aquisição de informações pelos cidadãos. 
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Heinrich (2010), ao discutir as relações entre o nível de accountability e os sistemas de 

avaliação de desempenho, propõe que tanto nos enfoques de controle de “baixo para 

cima” quanto no “de cima para baixo”, os modelos de avaliação devem ser 

multidisciplinares, visando abranger o maior número de fatores organizacionais, 

individuais e contextuais possível, bem como suas inter-relações nos ambientes interno 

e externos. Assim, conclui o autor que a recompensa ou punição pelos resultados 

deveria levar em conta a capacidade de cada órgão ou gestor de realizar mudanças e 

contribuir para resultados.  

 

2.2.2. A transparência brasileira 

No pertinente à crescente preocupação da Administração em informar e promover a 

discussão pública de seus atos e programas, afirma Abrúcio (1999), ao comentar a 

Teoria da Orientação para o Serviço Público, que essa incorpora ao cidadão uma 

conotação de corpo coletivo, tratando o conceito de esfera pública como lócus de 

transparência, debate e aprendizado, propondo uma nova cultura cívica que congrega 

políticos, servidores públicos e cidadãos. 

Nesse diapasão, foram e continuam sendo implementados no Brasil mecanismos 

formais e informais de controle e participação do cidadão nas atividades e serviços do 

Estado, visando garantir, por meio da democratização das relações entre Estado e 

cidadãos, que os resultados da Administração sejam coadunados com o interesse social. 

(PACHECO, 2010). 

Segundo Pereira (1998), a comunicação institucional é de fundamental importância para 

dar ciência das políticas públicas ao cidadão, bem como para promover debates. 

Enfatiza ainda que a geração de informações por meio dos órgãos públicos afasta a 

interferência perniciosa da mídia que, segundo do autor, são orientados pelo jogo de 

pressões e interesses: 

“Os canais da mídia tradicional, orientados em suas editoriais pelo 

jogo de pressões e interesses que caracterizam as sociedades e, 

principalmente, pelo julgamento que fazem dos temas que interessam 

ao leitor, ou telespectador, ou radiouvinte, muitas vezes não têm a  

oportunidade de abordar detidamente e com propriedade temas que 

fogem ao padrão da informação de consumo rápido. Os profissionais 
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de comunicação tendem a priorizar o tema do dia, e estão mais 

preocupados com o deslize, com a informação do erro, do que com a 

difusão de novas ideias e instituições”. (PEREIRA, 1998, p. 307). 

Nesse diapasão, o autor defende a utilização da internet como forma de oferecer ao 

cidadão informações sobre políticas, projetos e medidas adotadas pelo Governo, 

visando estabelecer um canal direto de comunicação com o cidadão, para veicular 

lídima informação, receber críticas e sugestões.  

Ainda segundo o mencionado autor, a implantação de sistemas de acompanhamento 

virtual dos procedimentos administrativos e das ouvidorias virtuais foi fundamental para 

informar o cidadão como acompanhar e criticar os serviços prestados à população. 

“Dessa forma, o site conjuga o aspecto de informação interativa, 

ferramenta de trabalho para a administração pública, e instrumento 

que fomenta a transparência permite o controle das ações do MARE 

pela sociedade civil”. (PEREIRA, 1998, p. 309). 

Recentemente, foram regulamentados, por meio da Lei 12.257, de 18 de novembro de 

2011, procedimentos destinados a assegurar o direito fundamental de acesso à 

informação, previsto no art. 5º, inciso XXXIII, e nos artigos 37 e 216 da Constituição 

Federal.  

Em seu artigo terceiro, a mencionada Lei inova, tornando cogentes as seguintes 

diretrizes: 

 Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como 

exceção; 

 Divulgação de informações de interesse público, 

independentemente de solicitações; 

 Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia 

da informação; 

 Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 

administração pública; 
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 Desenvolvimento do controle social da administração pública.  

Ao tempo que torna dever dos órgãos e entidades públicas assegurar a gestão 

transparente e a proteção da informação, promovendo, independentemente de 

requerimentos, a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral, em locais de 

fácil acesso, institui também a criação de serviços de atendimento ao cidadão, bem 

como a realização de audiências ou consultas públicas e o incentivo a participação 

popular. 

A referida lei assegura ainda ao cidadão o direito de ter disponíveis informações 

detalhadas, não modificadas e de fonte conhecida quanto sua origem, forma de 

produção, trânsito e destino.  
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3. METODOLOGIA  

 

Este capítulo especifica o tipo de pesquisa realizada, define o universo, a amostra e os 

meios pelos quais foram coletados os dados necessários a alcançar os objetivos 

propostos, bem como o tratamento dos dados obtidos. 

 

3.1. Tipo de pesquisa 

O presente trabalho se propôs identificar e discutir os requisitos e implicações 

decorrentes da implantação de cadeia de custódia de vestígios para a gestão da Polícia 

Civil do Distrito Federal.  

 

Tratou-se de pesquisa exploratória, na medida em que foram analisados requisitos e 

implicações decorrentes da implantação de procedimentos de cadeia de custódia na 

gestão das PCDF, tema que até o momento não foi objeto de pesquisa ou discussão 

acadêmica. 

  

O estudo de caso justificou-se por ser a PCDF uma organização policial brasileira 

típica, sujeita às leis que regem a Administração Pública, ao Código de Processo Penal e 

demais leis nacionais que dispõem sobre a atividade policial e processual penal no país 

(LAVILLE E DIONNE, 1999). 

Segundo Gil (2009), o estudo de caso é um delineamento de pesquisa que investiga um 

fenômeno determinado, denominado unidade-caso, contemporâneo e inserido num 

contexto que lhe é próprio, não havendo separação entre o fenômeno e seu contexto. 

Tende a coletar dados com maior nível de profundidade, utilizando múltiplos 

procedimentos de coleta. 

Para Laville e Dionne (1999, p. 157), o estudo de caso deve ser utilizado em situações 

amplas e complexas demais para serem significativamente abordadas em conjunto, mas 

que se pode, por meio de uma amostra, explorá-la a um grau de profundidade que torne 

sua análise significativa para o todo. Prescrevem a utilização desse método também para 

aqueles casos em que se pretende “precisar os conhecimentos adquiridos, esclarecê-los, 

aprofundá-los”. Visa, portanto, a profundidade que se pode obter ao analisar um 

exemplo específico, sem prejuízo de sua extensão para o conjunto: 
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Essa profundidade ligada ao caso particular não exclui, contudo, toda 

a forma de generalização. Isso porque o pesquisador tem 

habitualmente uma idéia clara e precisa do que pesquisa e sabe 

escolher casos exemplares para logo considerar não somente os 

aspectos que lhe convêm em relação a suas expectativas ou opiniões, 

mas todos os que podem se verificar pertinentes. É ai que a 

objetivação desempenha um papel central. Encontra-se assim a idéia 

dos “belos casos” antes evocada e entendida desta vez no sentido de 

casos típicos, representativos, a partir dos quais o pesquisador pode 

extravasar do particular para o geral. (LAVILLE E DIONNE, 1999, p. 

157). 

O emprego de uma articulação de metodologia qualitativa, consoante Vergara (2008), 

possibilitou explorar tanto  situações, quanto valores e práticas, apreendendo as 

percepções diferenciadas de mundo que as pessoas manifestam enquanto sujeitos.  

Essa opção não impediu  o emprego de procedimentos quantitativos quando da análise 

de documentos, apresentados por meio de gráficos, visando fortalecer a leitura 

qualitativa com os resultados quantitativos.  

 

3.2. Universo e amostra 

Foi realizado o estudo de caso da PCDF, sendo considerado este órgão um caso crítico e 

conveniente, conforme classificação formulada por Gil (2009). 

 

Para a pesquisa de campo foram escolhidos Ex-Diretores-Gerais e Ex-Diretores de 

Polícia Técnica da PCDF, tendo sido realizada a escolha dos entrevistados com fulcro 

nos critérios de “tipicidade” de “acessibilidade ou conveniência”. (VERGARA, 2008, p. 

87).  

 

3.3. Coleta de dados 

Os dados foram coletados dados por meio de documentos e de bibliografia, sendo essa 

última constituída por livros, artigos, dissertações, e manuais de procedimentos policiais 

relacionados ao assunto. (VERGARA, 2008).  
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Assim, foram consultados questionários enviados pela Secretaria Nacional de 

Segurança Pública do Ministério da Justiça (SENASP) aos órgãos de perícia oficial dos 

Estados e do Distrito Federal, em 2009; documentos internos do Grupo de Trabalho 

Cadeia de Custódia de Vestígios (CTCC); bem como documentos internos e 

questionários aplicados no âmbito da PCDF. 

Por fim, realizou-se pesquisa de campo, por meio de entrevista semiestruturada, em que 

foram realizadas perguntas abertas, tendo o pesquisador, conforme o andamento das 

respostas, acrescentado perguntas de esclarecimento. Tal método foi escolhido como 

forma de proporcionar maior flexibilidade e bem assim buscar mais profundamente os 

saberes, as representações e os valores dos entrevistados, conforme defendem Laville e 

Dionne (1999). 

Segundo os mencionados autores:  

A ausência de estrutura, porém, pode ser mais desenvolvida, 

ampliada: sempre em função das necessidades de seu projeto, alguns 

pesquisadores recorreram, às vezes, a entrevistas para as quais eles 

não tinham nem mesmo preparado perguntas precisas.  

........................................................................................... 

Este é o papel exploratório freqüentemente reconhecido às pesquisas 

que usam instrumentos pouco ou não estruturados.  (LAVILLE e 

DIONNE, 1999, p. 189 e 190). 

 

No mesmo sentido, Mattos (2005, p. 825) defende a aplicação da referida modalidade 

de entrevista: 

Há certo consenso – e aqui se parte desse pressuposto – de elas 

servem a pesquisas voltadas para o desenvolvimento de conceitos, o 

esclarecimento de situações, atitudes e comportamentos, ou o 

enriquecimento do significado humano deles. Isso tem extensões 

poderosas na geração de teorias e decisões práticas, e não se confunde 

com outro tipo de utilidade, a generalização indutiva, propiciada pela 

estatística. 

 

Quando das entrevistas, buscou-se um direcionamento do diálogo visando evitar 
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“desvios relacionados à autenticidade do relato”. (VERGARA, 2008, p. 86). 

 

3.4. Tratamento de dados 

Consoante Vergara (2008), a técnica de tratamento de dados adotada foi a de análise de 

conteúdo, mediante abordagem qualitativa dos elementos de mensagem, tendo em vista 

a necessidade de compreender a relação entre as categorias de análise, para construir 

uma explicação e responder ao problema proposto. 

Para Laville e Dionne (1999), a análise qualitativa conserva a forma literal dos dados e 

permite ao pesquisador inferir acerca das nuanças e dos elos existentes entre as unidades 

e categorias de conteúdo.   

Assim, por meio da análise de conteúdo, procurou-se estudar palavras e frases, visando 

estabelecer sua intenção e sentido, com intuito de agrupá-las em torno de idéias 

principais, e bem assim “abordar uma grande diversidade de objetos de investigação: 

atitudes, valores, representações, mentalidades, ideologias, etc.”. Laville e Dionne 

(1999, p. 214). 

Foram erigidas categorias de análise, decorrentes das coincidências observadas nas 

entrevistas. (VERGARA, 2008). Os conteúdos do discurso foram recortados, analisados 

e decompostos a elementos (palavras, expressão ou frases). Em seguida foram 

agrupados conforme o sentido. Laville e Dionne (1999). 

Foi adotada grade mista, sendo previamente definidas as categorias pertinentes ao 

objetivo da pesquisa, permitindo-se, todavia, “a inclusão de categorias surgidas 

durante o processo de análise.” (Vergara, 2008).  

Com vistas a delinear categorias de conteúdo, buscou-se na fundamentação teórica da 

pesquisa selecionar e classificar, previamente, quatro categorias, conforme a seguinte 

classificação de  elementos:  

1. Elementos de identificação, legitimação e pertinência: missão, 

interesses institucionais, função; 

2. Elementos de supervisão, controle e responsabilização: comando, 

normas, controle de atos, procedimentos, estrutura hierárquica, 
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delegação, descentralização; accountability; 

3. Elementos de gerência: instrumentos, técnicas, procedimento, 

organização de pessoal, treinamento, resultados, avaliação, controle de 

qualidade, produtividade, eficiência, flexibilidade, capacidade de 

resposta, planejamento e desenvolvimento;  

4. Elementos operacionais, inerentes ao fomento das atividades: 

orçamento, execução financeira; estruturas físicas, recursos materiais, 

recursos humanos, previsibilidade. 

 

Na análise do conteúdo das entrevistas, seguiram-se os passos propostos por Mattos 

(2005), a saber: 

1- Recuperação do momento (transcrição das entrevistas e 

anotações); 

2- Análise do significado pragmático da conversação: 

 contexto pragmático do  diálogo – como a entrevista se 

desenvolveu; 

 fatos que foram abordados na entrevista – significado 

nuclear das respostas; significados incidentes e suposições implícitas 

do contexto; 

3- Validação das respostas – por meio do entrevistado; documental; 

ou por terceira pessoa; 

4- Montagem e consolidação das falas - criação da matriz de 

consolidação; 

5- Análise dos conjuntos de fatos; 

6- Validação da argumentação – oriunda do referencial teórico - que 

fundamenta a interpretação; 

7- Elaboração do texto.    

 

3.5. Limitações do método 

A amostragem por procedimento não probabilístico, em virtude da tipicidade e da 

acessibilidade pode ter resultado em respostas direcionadas e muitos particulares. 

Também pode ter ocorrido censuras, em face do caráter subjetivo da eleição das 
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categorias dos conteúdos, bem como de inferências que foram realizadas pelo autor para 

explicitar o que entendeu dos resultados obtidos (LAVILLE e DIONNE, 1999). 

Outros fatores a seres considerados foram a escolha discriminada e o reduzido número 

de entrevistados, face à função de gerência que deveriam exercer na PCDF, o que pode 

ter resultado em tendência e limitação dos elementos de análise e, por conseqüência, das 

categorias de conteúdo.  
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

Neste capítulo encontram-se os resultados obtidos da análise da legislação que dispõe 

sobre a organização da PCDF, de documentos da SENASP e da PCDF, no pertinente ao 

atual estágio da cadeia de custódia no Brasil e no IC/PCDF, bem como a análise das 

respostas das entrevistas realisadas, que buscaram levantar, por meio das impressões 

dos entrevistados, os elementos de gestão e respectivas implicações decorrentes da 

implantação da CC na PCDF. 

4.1 DOS DOCUMENTOS  

4.1.1. A cadeia de custódia no Brasil 

Por meio do Ofício-Circular nº 112/2009, do Departamento de Políticas, Programas e 

Projetos da Secretaria Nacional de Segurança Pública, datado de 27 de maio do referido 

ano (ANEXO 01), foi encaminhado questionário (ANEXO 02) a todos os Estados 

brasileiros, tendo dezesseis deles (57% dos Estados da federação) respondido: Alagoas; 

Amazonas; Bahia; Ceará; Distrito Federal; Goiás; Minas Gerais; Mato Grosso do Sul; 

Pará; Rio de Janeiro; Rio Grande do Norte; Rio Grande do Sul; Rondônia; Roraima; 

Sergipe e Tocantins. 

Para coletar os dados visando a presente pesquisa, foram analisados os referidos 

questionários aplicados pela SENASP e selecionadas doze perguntas, cujas respostas 

demonstram o estágio atual dos procedimentos de cadeia de custódia nos institutos de 

perícia oficial dos Estados participantes, conforme segue: 

1. Todos os registros de sua instituição são informatizados? 

2. Existe uma rede eficaz de comunicação de informações entre as 
unidades? 

3. Existe algum sistema de segurança e/ou sistema de alarme nas 

unidades componentes do órgão? 

4. Na sua instituição existe central de vestígios especifica para a 
recepção, controle e acondicionamento e guarda dos vestígios e/ou 

provas materiais? 

5. Existem locais apropriados com equipamentos necessários para 
a preservação de materiais biológicos? 

6. Existe alguma forma de segurança própria para guarda de 

armas, drogas e materiais preciosos? 

7. Existe registro e controle de acesso de quem tem contato com o 
material sob guarda da instituição? 

8. Existe algum sistema de rastreamento do material sob guarda da 

instituição? 
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9. Existe padronização de registro e controle de todas as pessoas 

que tem acesso ou que se encontram no local? 

10. Existe padronização de registro do vestígio com identificação 
por data, local, descrição do objeto, natureza de ocorrência, bem como 

nome dos peritos que o processaram? 

11. Há padronização e documentação da movimentação do vestígio 
desde a coleta até a destinação final do objeto material? 

12. Na sua Unidade da Federação existe alguma regulamentação 

com relação à Cadeia de Custódia de Vestígios?   

 

 

As referidas questões foram selecionadas tendo em vista seu caráter objetivo e a 

pertinência com o objetivo da presente pesquisa.    

As respostas às referidas questões foram organizadas na tabela abaixo: 

 

 

TABELA 01 

RESPOSTAS Á QUESTÕES SELECIONADAS DO QUESTÍONÁRIO SENASP 

RESPONDIDO POR DEZESSEIS UNIDADES FEDERATIVAS 

 

 

Fonte: Ofício-Circular nº 112/2009- DEPRO/SENASP/MJ 

 

Para melhor entendimento da tabela anterior, foram gerados os gráficos a seguir, cuja 

visualização permite afirmar que a grande maioria dos institutos de perícia oficial que 

responderam às questões formuladas no âmbito da pesquisa não possui estrutura física 

nem normas procedimentais para a implantação de Cadeia de Custódia. 

 QUESTÕES 

UF 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO  SIM NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO 

GO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

MS NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO   SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

CE NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO  NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

BA NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO  SIM NÃO  SIM NÃO NÃO NÃO NÃO 

RJ NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO SIM NÃO 

MG NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO  NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 

DF NÃO NÃO NÃO SIM NÃO  SIM NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 

AM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO  NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

AL NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO  SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

PA NÃO NÃO SIM NÃO NÃO  NÃO SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO 

RN NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

RS SIM SIM SIM NÃO NÃO  SIM NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO 

RR NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO  NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

TO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO 

SE NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO  NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
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Gráfico 03 

 

 

 

 

Gráfico 04 
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Gráfico 05 
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Gráfico 07 
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Gráfico 09 
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Gráfico 11 

 

 

Gráfico 12 
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As respostas analisadas revelaram que apenas o Estado do Rio Grande do Sul possui os 

registros informatizados e rede de comunicação de informações entre suas unidades, 

condições entendidas como básicas para os órgãos periciais. 

No pertinente à segurança orgânica, somente o Distrito Federal e o Rio Grande do Norte 

afirmaram possuir uma unidade central, própria para armazenamento de vestígios, e 

apenas os Estados do Rio grande do Sul, Pará e do Rio Grande do Norte possuem  

circuitos de câmeras e/ou alarmes em suas instalações, o que demonstra a precariedade 

da estrutura física e dos sistemas de segurança necessários à implementação de 

procedimentos de CC.  

Também salta aos olhos o fato de que nenhuma das dezesseis unidades da federação 

possui padronização de registro e controle de todas as pessoas que tem acesso ou que se 

encontram no local, bem como qualquer tipo de regulamentação de custódia de 

vestígios. 

Muito embora tenha obtido o maior número de respostas positivas, o questionamento 

sobre a existência de alguma forma de segurança própria para guarda de armas, drogas e 

materiais preciosos demonstra uma preocupante situação na medida em que 44% 

(quarenta e quatro por cento) das Unidades informaram não possuir nenhuma. 

Com relação a vestígios biológicos de crimes, apenas Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Norte e Tocantins responderam possuir locais apropriados, câmaras frias com 

equipamentos necessários para a conservação de vestígios e contraprovas. 

Tais resultados corroboram os resultados obtidos por Sóglio e Oliveira ( 1999), acerca 

do inobservância de procedimentos de CC e a falta da estrutura pertinente nos órgãos de 

perícia oficial.  

4.1.2. A cadeia de custódia no IC/PCDF 

Criada em 1808 por Dom João VI, a Polícia Civil do Distrito Federal é o órgão 

responsável pelas atividades de polícia judiciária no âmbito do Distrito Federal. Muito 

embora mantida e organizada pela União por força do art. 21, XVI, da Constituição 

Federal, a definição de sua estrutura e funcionamento é da competência do Governo do 
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Distrito Federal (art. 32, §4ª, CF). 

Atualmente, sua estrutura orgânica e atividades encontram-se dispostas no Decreto 

Distrital nº 33.483, de 10 de janeiro de 2012, sendo observada a seguinte divisão: 

 DIREÇÃO-GERAL DE POLÍCIA; 

 CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA;  

 CORREGEDORIA GERAL DE POLÍCIA; 

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL; 

 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIRCUNSCRICIONAL; 

 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA ESPECIALIZADA; 

 DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES ESPECIAIS; 

 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA; 

 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL;  

 ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL. 

 

O Departamento de Polícia Técnica, DPT, abriga os Institutos de Perícia Oficial 

Criminal, Instituto de Criminalística e Instituto de Medicina Legal, responsáveis pela 

produção e análise de vestígios materiais e perícias correlatas, por consequência, pela 

realização das provas de materialidade e autoria a serem carreadas aos autos dos 

inquéritos policiais e/ou processos criminais.  

 

O Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (IC/PCDF) é o órgão 

oficial responsável pela realização dos exames e confecção dos respectivos laudos 

periciais a serem utilizados na atividade de persecução criminal realizada no âmbito da 

Polícia Civil, do Ministério Público do Poder Judiciário local, conforme dispõe o artigo 

segundo da Lei Distrital nº 2.217, de 1998: 

Art. 2º Ao Instituto de Criminalística compete: 

I - realizar perícias criminais por requisição da Autoridade Policial, 

Judiciária, do Ministério Público e Presidente de Inquérito Policial 

Militar - IPM  

II - elaborar e propor normas sobre perícias criminais ou sobre 

atividades a ela relacionadas; 

III - desenvolver projetos e programas de estrutura e pesquisa no 

campo da Criminalística, objetivando aperfeiçoar e criar novas 
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técnicas, de acordo com o desenvolvimento tecnológico e científico; 

IV - analisar os resultados das atividades da Criminalística e propor, 

se necessário, medidas visando o seu aperfeiçoamento; 

V - atualizar, ampliar e desdobrar funções, no campo da 

Criminalística, sempre que a estrutura jurídica ou a necessidade de 

melhor desenvolver o trabalho o exigir; 

VI - realizar exames de corpo de delito; 

VII - desempenhar outras atividades no âmbito de sua competência. 

 

O mencionado diploma legal e suas alterações subsequentes também dispõem sobre a 

estrutura organizacional do IC/PCDF, que pode ser visualizada por meio no seguinte 

organograma: 

 

Figura 1. Estrutura organizacional do IC/PCDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Orientações para Requisições de Exames e Laudos Periciais (IC/PCDF, 2008).  

 

Coforme disposto no manual intitulado Orientações para Requisições de Exames e 

Laudos Periciais (IC/PCDF, 2008), o Instituto de Criminalística atende solicitações de 

exames periciais das unidades que compõem a Polícia Civil do Distrito Federal feitas 

Secretário Administrativo

Seção de Crimes Contra a Pessoa

SCPe

Seção de Crimes Contra o Patrimônio

SCPa

Seção de Delitos de Trânsito

SDT

Seção de Engenharia Legal e Meio Ambiente

SELMA

Seção de Perícias de Incêndio e Explosões

SPIE

Funciona desde 12/09/2005, não consta da

Lei Distrital nº 2.217/98.

Divisão de Perícias Externas - DPE

Seção de Perícias Documentoscópicas

SPD

Seção de Perícias Contábeis

SPC

Seção de Identificação Veículos

SIV

Seção de Merceologia

SM

Seção de Perícias em Informática

SPI

Divisão de Perícias Internas - DPI

Seção de Fotografia e Desenho

SFD

Será modificada para Seção de Fotografia

Forense - SFF

Seção de Balística Forense

SBF

Seção de Perícias e Análises Laboratoriais

SPAL

Seção de Perícias em Audiovisuais

SPA

Seção de Computação Gráfica

  SPA

Em fase de implantação.

Divisão de Perícias em Laboratórios - DPL

Assessor da DPL

Seção de Apoio Administrativo

SAA

Seção de Protocolo e Atend. ao Público

SPAP

Seção de Material e Transporte

SMT

Seção de Informática, Planej. e Estatística

SInPE

Seção de Métodos e Processos Criminalístico

SMPC

Em fase de implantação.

Divisão Administrativa - DA

DIRETOR-ADJUNTO

DIRETOR
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via sistema computadorizado ou memorando. Solicitações de outras instituições 

(Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios, Ministério Público Militar, Polícia Militar do Distrito Federal, 

Câmara Legislativa do Distrito Federal etc.) são encaminhadas via ofício à Direção-

Geral de Polícia, que repassa ao Diretor do Instituto. 

Ainda segundo o referendado manual, as solicitações de exames de material 

encaminhado ao IC/PCDF são feitas por memorando ou ofício que acompanha o 

respectivo material. Situações excepcionais, como casos em que haja necessidade de 

sigilo, as solicitações de exames de locais podem ser feitas diretamente à Direção do 

Órgão. 

Por meio do Protocolo nº 70294/2010-DPT (ANEXO 03), foi aplicado outro 

questionário pela perita médica-legista Margarida Helena Serejo Machado, também 

integrante do Grupo de Trabalho Cadeia de Custódia de Vestígios (GTCC/SENASP), 

para produção de diagnóstico sobre cadeia de custódia no âmbito do Departamento de 

Polícia Técnica DPT/PCDF (ANEXO 04). 

Para análise no âmbito do presente trabalho, foram utilizados os questionários aplicados 

nas 14 Seções de perícia do Instituto de Criminalística da PCDF, descritas na figura 1 

(SCPe; SCPa; SELMA; SDT; SIV; SPD; SPC, SM; SFD; SBF; SPI; SPA; SPAL; e 

SPPI). 

Dos questionários acima, foram selecionadas oito perguntas, cujas respostas guardam 

pertinência com o objetivo da presente pesquisa, bem como demonstram o estágio atual 

dos procedimentos de cadeia de custódia no IC/PCDF, conforme segue:  

1. O registro de documentos da sua instituição é informatizado? 

2. No prédio do Instituto existe sistema de segurança e/ou sistema de 

alarme? 

3. De que forma ocorre o controle do acesso das pessoas nas 

dependências do Instituto? 

4. Na sua instituição existe um local central para (a guarda das 

provas ou evidências materiais) o armazenamento das evidências 

criminais? 

5. Existe um local apropriado para a guarda das evidências até que a 

amostra seja encaminhada aos exames? 

6. As evidências materiais são acondicionadas em embalagens 

invioláveis ou com indicação de possível violação? 

7. A sua instituição possui algum tipo de seção destinada a ensino e 
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pesquisa? 

8. A sua instituição possui algum tipo de convênio com instituições 

de ensino? 

 

As referidas questões foram organizadas na seguinte tabela: 

TABELA Nº 02 

 

 QUESTIONÁRIO PARA PRODUÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOBRE CADEIA DE 

CUSTÓDIA 

 

 

SEÇÕES 

QUESTÕES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

SCPa SIM NÃO - NÃO SIM NÃO NÃO NÃO 

SCPe SIM NÃO LIVRE NÃO NÃO NÃO NÃO  NÃO 

SELMA SIM SIM LIVRE NÃO NÃO NÃO SIM NÃO 

SDT SIM NÃO LIVRE NÃO SIM NÃO NÃO - 

SIV SIM NÃO LIVRE NÃO NÃO  NÃO NÃO NÃO 

SPD SIM NÃO - NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

SPC SIM NÃO LIVRE NÃO - NÃO NÃO NÃO 

SM SIM NÃO LIVRE SIM NÃO - NÃO - 

SFD SIM NÃO LIVRE NÃO - - - - 

SBF SIM NÃO CRACHÁS NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

SPI SIM NÃO LIVRE NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 

SPA SIM NÃO LIVRE NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

SPAL SIM NÃO RG SIM SIM SIM - - 

SPPI NÃO NÃO RG NÃO NÃO NÃO SIM  SIM 

Fonte: Protocolo nº 70294/2010- DPT/PCDF 

 

 

Para melhor entendimento foram gerados os gráficos abaixo, que ilustram a situação do 

IC/PCDF, no pertinente a procedimentos e condições relacionados à CC, conforme 

segue: 
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Gráfico 13 

 
 

 

 

 

Gráfico 14 
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Gráfico 15 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 
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Gráfico 17 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 
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Gráfico 19 

 

 

 

Gráfico 20 

 

 

Excetuando-se a questão referente à existência de registros informatizados, todas as 

demais respostas aos questionamentos demonstram que o IC/PCDF não possui recursos 

materiais, nem os procedimentos necessários a implantação de CC.  

 

A discordância entre as respostas de uma mesma questão justifica-se quando observadas  
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situações fáticas e normativas peculiares que estão submetidas determinadas Seções do 

IC/PCDF, conforme as considerações abaixo: 

 

 Muito embora se tenha observado a resposta negativa por parte da 

Chefia de uma das Seções, CPPI, o IC/PCDF possui um registro 

informatizado de documentos, estando tal informação de acordo com 

o constate no Manual de Requisição de Exames Periciais; 

 O prédio do IC/PCDF não possui sistema de segurança e/ou 

sistema de alarme. A resposta dissonante, oriunda da Seção de 

Perícias de Meio Ambiente, SELMA, justifica por estar a referida 

Seção instalada em outro prédio e haver adquirido câmeras de 

segurança pro meio de doações oriundas do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e Territórios; 

 

 Conforme responderam 65% das Seções, o acesso ao interior das 

instalações do IC/PCDF é livre. Algumas respostas divergentes 

decorrem do fato de que, na guarita principal, solicita-se a 

identificação dos transeuntes. Entretanto, considerando-se que há 

outras vias de acesso para o complexo, de pedestre e veículos, sem 

fiscalização, justifica-se a resposta da maioria; 

 

 As respostas aos questionamentos de número 4, 5 e 6 indicam a 

carência do IC/PCDF de local e material apropriado para a guarda e 

demais procedimentos inerentes à CC. Sendo observada uma situação 

isolada e distinta da Seção de Perícias e Análises Laboratoriais, SPAL, 

que já possui um rotina de recebimento, registro, acondicionamento e 

guarda de vestígios biológicos e substâncias entorpecentes, conforme 

disposto no Regimento Interno da PCDF e no Manual de Requisição 

de Exames Pericias. Nesse sentido, algumas seções informaram ter 

local apropriado para a guarda de vestígios até seu encaminhamento 

para exames, por possuírem geladeiras para armazenar vestígios de 

biológicos;  
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 No pertinente às respostas negativas para os questionamentos de 

número 7 e 8, restou  verificado que a grande maioria das respostas 

negativas desconsiderou a Academia de Polícia Civil, unidade 

orgânica responsável pela produção e difusão do conhecimento, pela 

pesquisa, aperfeiçoamento e formação de policiais, bem como pela 

instituição e manutenção de intercâmbio com instituições de ensino, 

conforme dispõe o art. 86, III, VI e VII, do Regimento Interno da 

PCDF.   

 

4.2  DAS ENTREVISTAS 

Foram realizadas entrevistas com Ex-Diretores-Gerais (E1, E2, E3) e Ex-Diretores de 

Polícia Técnica (E4, E5) da PCDF, qualificados conforme o quadro abaixo: 

 

 

QUADRO 01 –  QUALIFICAÇÃO DOS ENTREVISTADOS. 

 

Entrevistado Cargo 

E1 Delegado de Polícia desde 1986  

 

E2 Delegado de Polícia desde 1986    

E3 Delegado de Policia desde 1985 

E4 Médico Legista desde 1993 

E5 Médico Legista desde 1993 

 

 

 

Foi aplicada entrevista contendo, em princípio, cinco perguntas consideradas como 

essenciais para levantar possíveis elementos de gestão que pudessem ser porventura 

mencionados, bem como as implicações decorrentes da implantação da Cadeia de 

Custódia, conforme segue: 

 

1) O Senhor entende necessária a implantação de procedimentos 

como o de Cadeia de Custódia na PCDF? 

2) O Senhor entende que a PCDF, hoje, possui condições de adotar 

os procedimentos de Cadeia de Custódia?  Se não, quais as medidas 

de gestão (administrativas) o senhor entende necessárias para sua 

implementação?   
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3) Que tipos de obstáculos para gestão o Senhor vislumbra que 

possam surgir, quando da implantação de novos procedimentos e 

metodologias como os da cadeia de custódia de vestígios na PCDF? 

4) Que implicações podem surgir com a adoção desses novos 

procedimentos para a atividade policial e para a gestão 

(administração) da PCDF? 

5) Quais seriam as repercussões junto aos usuários dos serviços da 

PCDF com a implantação da Cadeia de Custódia? 

No decorrer de cada entrevista foram realizadas perguntas de caráter elucidativo, 

buscando confirmar com os entrevistados as opiniões que porventura não tenham sido 

expressas de maneira clara.  

Todas as entrevistas foram gravadas e integralmente transcritas para que não se 

perdessem elementos de conteúdo, conforme demonstram os anexos 7.4.1 e 7.4.2. 

 

4.2.1 Análise das Entrevistas 

 

 

Todos os entrevistados entendem necessária a implantação de procedimentos de Cadeia 

de Custódia na Polícia Civil do Distrito Federal, na medida em que os julgam 

importantes para a preservação do local de crime, para a produção da prova material e 

para as investigações policiais e processos judiciais. 

“Não só é importante como é fundamental. Que a prova tem de ser 

preservada desde o momento em que no local até a sua apresentação 
em juízo. Porque ela não se presta somente pra polícia, ela se presta 

pra defesa, pra acusação e pra convicção do juiz” (E1) 

 
“Eu acho que a cadeia de custódia de prova está dentro de um 

cenário novo que foi estabelecido: trabalhar sempre por mais 

qualificação da prova.” (E2). 
 

“Eu sou a favor a todos os projetos que visem a fortalecer a 

investigação policial e esse é muito importante por que, hoje, a prova 

material ela é bem vista no judiciário até mais que a prova 
testemunhal.” (E3). 

 

“Atualmente nós já trabalhamos com cadeia de custódia. Essa cadeia 
de custódia não é tão enfatizada. Todas as vezes que trabalhamos com 

vestígios esses vestígios são trabalhados com custódia. O que não 

existe é uma formalização desta cadeia.” 
 

“Acho que esse é o nosso trabalho e que agente tem que puxar isso 
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pra gente. Agente não tem que deixar esse tipo de atribuição fora da 

polícia civil.” (E5). 

 

Foi observada, entretanto, divergência quanto a pertinência da atividade de guarda de 

vestígios, conforme segue:  

 
 

“A demanda de espaço físico era muito grande na polícia civil, mas 

agora com a criação do prédio da direção geral e que provavelmente 

os outros prédios serão distribuídos pelos institutos, eu acho que deve 

sobrar um espaço maior pra que agente comece a implantar 

efetivamente essa central de guarda de vestígios, para que se implante 

a cadeia de custódia de vestígios no total da instituição”. (E5) 

 

“então quem deveria armazenar esse vestígio ad eternum? 

Definitivamente seria o poder judiciário, não a polícia.  Até porque 

do ponto de vista prático isso gera um volume de vestígio 

incomensurável. Eu costumava brincar vamos guardar todos os 

vestígios? Vamos. Agente já construiu o ginásio de esportes pra 

guardar?  Ou estádio? Por que tem vestígios que vão desde roda de 

caminhão, taco de basebol, projetos então são vários.”  

 

“Agora tem que resolver esse problema seriíssimo que é quem vai 

fazer a guarda ad eternum dos vestígios. Isso cria um problema 

administrativo seriíssimo, pois não tem onde guardar.” (E4). 

 
 

Sobre as medidas necessárias à implantação de CC, os entrevistados E1; E3 e E5 

entendem que a aquisição de prédio para instalar um local central para guardar todos os 

vestígios é condição essencial. Defendem, ainda, que todas as ações referentes à guarda 

estejam centralizadas. Tal entendimento corrobora uma tendência da estrutura 

burocrática prevista por Reiss Jr. (2003): centralização e aumento da complexidade da 

organização.  

 

“Uma central pra isso e seria um grande galpão muito bem 

organizado, controlado, filmado, para que sejam colocadas 

todas as provas de delegacias, das apreensões, por outro lado, 

as provas dos institutos, eu acho que tem de  se criar um prédio 
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próprio, inclusive com sala cofre, que é uma inovação que 

vários tribunais de justiça já tem, os tribunais superiores já tem 

sala cofre, que na realidade é uma sala de proteção.” (E1). 

 

“Então pra deslanchar é uma questão de logística.” (E5).   

 

Já os entrevistados E2 e E4 entendem ser uma questão de mudanças de hábitos; 

aquisição de competência; adoção de procedimentos e treinamento, sendo a logística 

uma questão superável.  

 

“Eu creio que tenhamos que trabalhar mais investindo na 

formação do policial, no treinamento, na capacitação do que 

propriamente na parte instrumental, que embora seja caro, 

creio que seja, eu acho que acaba sendo mais fácil de ser 

atendido do que a própria formação policial”. (E2). 

 

“Você, além da parte da norma, você tem que trabalhar 

mudança de comportamentos, hábitos”. (E4). 

 

Acerca dos possíveis obstáculos para gestão da PCDF vislumbrados pelos entrevistados, 

as respostas abordaram os seguintes temas: 

 o convencimento do nível estratégico e político;  

 a velocidade da implantação, face à diversidade e complexidade 

de procedimentos e vestígios que trata a atividade pericial; e 

 a  resistência dos policiais em adotarem novos procedimentos.  

 

Com exceção de E4, que não abordou literalmente o tema, os demais entrevistados 

enfatizaram que o convencimento do nível estratégico da implantação dos 

procedimentos de CC seria o ponto de partida indispensável.  

 

“Você tem que apresentar um bom projeto, um projeto que você 

possa mostrar pra União e ser factível pra replicar nos outros 

Estados.  Porquê Brasília é um grande laboratório e nos temos 

um jeito de replicar isso.”. (E1). 
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“Então eu acho que o primeiro obstáculo é esse, da própria 

decisão que precisa ser tomada no nível estratégico do acerto, 

da necessidade disso.” (E2). 

  

“Você mostrar que você estava vendo algo novo, até pra 

justificar foi um pouco difícil. Hoje não. Hoje eu acho que é 

uma questão de logística, e a instituição sabe da importância e 

nós peritos sabemos da importância. Sempre tivemos diretores 

com as cabeças aberta pra isso, para bons projetos”.  (E5). 

 

“Ai você tem que ir num político simpático à instituição que 

possa destinar uma verba de dois milhões, três milhões, como já 

fiz como deputado.” 

“Hoje, não vejo ninguém lá na Câmara Legislativa nem lá no 

Congresso pra ajudar. Acho que lá não vamos conseguir 

nada.”. (E3). 

 

A cautela na velocidade da implantação de procedimentos, muito embora tenha sido 

verbalmente expressa apenas pelo entrevistado E2, é um aspecto importante na medida 

em que o ritmo acelerado possa ensejar resistência por parte dos policiais (JÚNIOR, 

2011). 

  

“Isso tem que ser implantado com muita prudência por que a 

partir do momento que você estabelece uma rotina, você torna 

nulos os atos contrários a essa rotina. Então você tem que 

analisar se é factível se é viável, então eu vejo que a solução é 

nós trabalharmos por etapas.” 

 “Eu só não aconselharia você baixar uma norma pra 

padronizar de cadeia de custódia, como deve ser feito, em todos 

os vestígios ao mesmo tempo em todos os vestígios em todos os 

setores. Isso pode levar ao caos por uma dificuldade de 

operacionalização, mas a partir do momento que existem seções 

que abracem essa ideia e comecem a obter resultados isso 
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automaticamente vai ser expandido.” 

“Por exemplo: pesquisa de pelos de resíduos químicos da pele, 

como fazer é que é a questão. Se eu tivesse a fórmula mágica 

para implantar um sistema que envolve 1500 servidores que 

estão ali trabalhando em que precisam de procedimento?” (E4). 

 

No pertinente à resistência de policiais à implantação dos procedimentos de CC, 

observou-se divergência entre os entrevistados. Enquanto os entrevistados E1, E2 e E4 

reconhecem a existência de tal obstáculo, os entrevistados E3 e E5 entendem que os 

policiais civis são interessados e estão sempre buscando aprimoramento, inclusive por 

meios próprios.  Para combater a resistência, foi proposta a conscientização dos 

servidores, por meio da divulgação e aferição dos resultados das investigações.  

  

“Enquanto aos policiais serem resistentes, sempre há 

resistência. Só que agente tem que mostrar para o policial, 

muitas vezes, invés de falar eu preciso implantar isso, é mostrar 

o porquê que eu preciso implantar isso, o que tá acontecendo 

hoje com a prova, que o trabalho dele tá sendo jogado fora”. 

“Então ele tem que saber por que ele precisa adotar uma nova 

metodologia pra melhorar pra ter melhor resultados; então com 

certeza agente consegue mudar.” (E1). 

 

“Outro aspecto muito difícil de enfrentar e que é natural são as 

resistências internas dos profissionais que lidam com isso, não 

apenas do nível da perícia propriamente, do expert que lida 

com isso, mas da própria investigação”. (E2).  

 

“Hoje nós trabalhamos com a obsolescência das informações 

muito rápido. Se o policial entender que o procedimento que ele 

faz hoje e fazia a dez, cinco anos atrás, já esta caducando e ele 

precisa atualizar e melhorar ele estará se atualizado, agora isso 

é difícil não? Hoje, tem policial antigo que se pergunta por que 

eu tenho que aprender isso, eu faço isso há vinte anos, porque 

que eu vou mudar?”  
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“Então o policial vai entender que a obsolescência do 

conhecimento está cada vez mais rápida e que há necessidade 

de reeducação e de absorção de novas técnicas, de novos 

procedimentos é cada vez maior e isso vai acabar acontecendo, 

os procedimentos irão melhorar, não sei em que velocidade.” 

(E4).   

 

“Também os nossos policiais criaram uma cultura de se 

profissionalizarem por conta própria. Às vezes a instituição não 

dá essa condição, mas eles vão e correm atrás e se preparam.” 

(E3). 

 

 “O interesse é muito grande de todos os profissionais 

principalmente os profissionais lotados na área pericial que o 

que agente tá em contato direto.”. (E5). 

 

 

Ao responderem a questão quatro, referente às implicações da adoção da CC para a 

atividade e para a gestão da polícia civil os entrevistados levantaram os seguintes temas: 

 

 Papel da Academia da PCDF na formação dos policiais; 

 A dificuldade de compartilhamento de informações entre os 

setores;  

 Maior confiança do policial em seu próprio trabalho e incentivo 

para continuar com a CC; e 

 A obtenção de verbas para investimento e custeio. 

 

Todos os entrevistados reconheceram o importante papel da Academia de Polícia da 

PCDF na formação dos policiais. Entretanto, vale salientar os argumentos apresentados 

pelo entrevistado E4, no sentido de os procedimentos de CC consistirem em assunto 

novo no Brasil, não havendo profissionais brasileiros com a formação necessária para a 

sua docência.  
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“Agora a Academia tem um papel fundamental, mas desde a 

formação, porque a cultura do policial se faz na base, quando 

ele tá entrando.” (E1).  

 

“Então eu acho que é fundamental envolver a Academia nesse 

trabalho que se pretenda fazer no sentido de desenvolver uma 

ferramenta tal qual essa da cadeia de custódia.”  

“A Academia é a grande formadora das mentes, das grandes 

cabeças que a polícia tem. Lógico que tem haver com aspectos 

individuais, mas sem dúvida nenhum a academia que dá os 

rumos.” (E2) .   

 

“O pessoal nosso da academia toda vida foi bom. A academia é 

pra capacitar os nossos policiais. Funciona exclusivamente pra 

evoluir a nossa instituição com tecnologia, conhecimento, em 

todos os sentidos.” (E3). 

 

 

“Quando nós precisamos de um curso, nos temos que trazer 

gente com conhecimento, não adianta pedir pro nosso colega. O 

nosso corpo docente tem de ser de nível internacional, quem tem 

de dar aula pra gente não são os nossos próprios colegas que, 

muitas vezes, na base do sacrifício.”  

“Cumpre a formalidade; mas não cumpre o objetivo.”  (E4). 

 

No mesmo sentido, salientou o entrevistado E5, ao dizer que num momento inicial de 

estudos, buscou parâmetros de procedimentos de CC no exterior: 

 

“Procuramos no mundo, existia uma miscelânea de situações, 

até porque cada país se comporta de uma maneira diferente, 

então nós tivemos que buscar fora alguma coisa que se 

adequasse à nossa realidade. E o que foi visto? Que o mais 

parecido com o nosso foi França a Inglaterra”. (E5). 

 

Aspecto relevante, que somente pôde ser observado por meio da análise qualitativa, 
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deriva do tema abordado pelo entrevistado E4, referente ao fluxo de informações 

relativas às perícias no âmbito da PCDF. Segundo ele, a necessidade de registro e  

transparência dos dados referentes aos vestígios coletados no local de crime é uma 

oportunidade de corrigir o problema da “compartimentalização” de informações e de 

comunicação entre os setores da Instituição. 

  

“Agente tem ai a ferramenta da informática muito potente, 

então as informações precisam ser colocadas e divulgadas a 

quem interessa rapidamente. Então o policial da investigação, 

ele tem de ter essa informação praticamente em tempo real.” 

“Agente trabalha ainda na polícia com muita restrição de 

informações e a informática permite que essas informações 

cheguem muito rápido na linha de frente. Ainda existe uma 

certa resistência no sentido de divulgar porque se acha que vai 

perder a importância. Um corporativismo sectário dentro da 

instituição.” 

“Então eu acho que polícia tinha que trabalhar nesse sentido, 

no sentido de acabar com as caixinhas dentro da instituição e 

fazer uma rede, uma teia de informações. Eu acho que ai a 

coisa iria melhorar e a cadeia de custódia tem uma importância 

muito grande.” (E4)   

 

Outra implicação apontada pelos entrevistados como decorrente da implantação de CC 

no âmbito da PCDF foi o estímulo ao policial advindo da credibilidade que o mesmo 

depositaria em seu próprio trabalho, em face da confiança proporcionada pelos novos 

procedimentos e pelos registros de custódia resultantes, pautando seu comportamento 

pelo respeito e manutenção as CC no dia a dia de suas atividades. 

  

“Eu acho que para o investigador que trabalha na ponta, na 

lida direta com o esclarecimento do fato, com a produção da 

verdade real é onde vai fazer mais diferença, porque o 

investigador que lida com o fato em si, desde um momento 

inicial em que ele se depara com um cenário de crime, ele tem 

que lidar com o trabalho dele, que é por excelência reproduzir, 
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ou tentar reproduzir, no máximo possível o cenário, o que 

aconteceu ali.” (E2). 

 

 “A partir do momento que nós adotamos procedimentos de 

melhor qualidade, existe outro aspecto ai que é imensurável, 

que é a qualidade na satisfação do próprio servidor. É ele saber 

que está fazendo um procedimento irrepreensível, muito bom. 

Por que não é só salário que motiva as pessoas, é condição de 

trabalho, é satisfação com o que é feito.” (E4). 

 

“Eu acho que você só faz com que o policial fique mais atento e 

mais preparado pra essas situações específicas.” (E5). 

 

Outra questão levantada pelos entrevistados foi a da provisão orçamentário-financeira 

para manter e expandir a implantação da CC na PCDF, havendo divergências quanto a 

disponibilidade, ou não, de recursos. Foi observada, ainda, a importância da União 

como fomentadora da atividade policial civil no Distrito Federal - apesar da posição 

divergente do entrevistado E3 - seja diretamente por meio da SENASP, ou 

indiretamente, por emendas de parlamentares federais, bem como a insatisfação com a 

repartição das verbas oriundas do Fundo Constitucional, responsável pelo custeio e  pela 

manutenção da PCDF.  

 

“O que precisa fazer realmente também é uma previsão bem 

feita do consumo à médio prazo porque tem época que sobra 

dinheiro na polícia. Eu nunca vi a polícia ter problema de 

dinheiro o problema são os procedimentos, a lei da licitação é 

muito lenta, então tem que ter uma previsão média pra adquirir, 

mas não vejo problema nenhum pra adquirir material pra isso é 

muito tranquilo.”  

 “O recurso financeiro é superável você com um bom projeto 

bem feito rapidamente pode mudar isso. Agora, se não mudar a 

cabeça das pessoas, você gasta dinheiro e joga fora.” (E1). 
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“Eu nunca vi a polícia ter problema de dinheiro o problema são 

os procedimentos, a lei da licitação é muito lenta, então tem que 

ter uma previsão média pra adquirir.” 

“A experiência diz que os investimentos que se faz em perícia 

criminal eles têm repercussão nacional. Geralmente são temas 

que estão em discussão nos grandes foros nacionais e, sem 

dúvida nenhuma, sem medo de errar, o recurso que vem da 

origem federal, que vem da União, ele é sempre mais fácil de 

encontrar, porque Brasília sempre foi considerada um 

referencial, um grande laboratório no Brasil.” 

“No DF, e isso é uma questão política mesmo, os governos 

sempre entenderam que deveriam dar igual tratamento para 

saúde e segurança, embora a lei não preveja isso. Se fosse 

aplicado da forma correta, sem dúvida nenhuma daria pra 

suprir todas as demandas, toda a necessidade da segurança 

pública.” (E2). 

 

“Você vê que hoje a polícia tá devendo às empresas tudo ai, à 

dinâmica, tá tudo atrasado.” 

 “Mas sempre o custeio dá conta até setembro, chega outubro já 

não tem dinheiro. Ai fica ali com o pires na mão pedindo 

dinheiro”. 

 “Tanto na área dos Distritais, quando na área dos Federais, 

tem de ser daqui, por que os deputados de fora não vão destinar 

verba aqui pra Brasília, ele vai destinar verbas pro Estado dele. 

Então foi isso que agente fez à época que agente conseguiu 

muita coisa. E eu tinha apoio do governador.”  

“O fundo constitucional era exclusivo da segurança pública, 

Polícia Civil PM e Bombeiro. Hoje, quem menos desfruta do 

fundo é a segurança pública, por que ele sai pra tudo quanto é 

lugar, educação e saúde. Quem menos usa o fundo somos nós.” 

(E3). 

 

“O problema é que quando você institui uma rotina você tem 
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que ter garantia de continuidade. E muitas vezes no serviço 

público existe contingenciamento de verbas, mas de uma 

maneira geral, a partir do momento que você padroniza, que se 

cria uma rotina, pode se feita licitação e faz a compra, isso é 

administrável. Você mantém o estoque. De forma geral, não 

vejo que seria estratosférico o aumento de custos.” (E4). 

 

“Acho que é só uma questão da gente tentar repassar, por que 

agente precisa além do apoio do Distrito Federal, agente 

precisa do apoio, principalmente, do governo federal, por que 

ai as coisas se tornam muito mais fáceis.” (E5). 

 

 

As respostas da questão de número cinco, que versa sobre as repercussões junto aos 

usuários dos serviços da PCDF com a implantação da CC, divergiram quanto à 

capacidade de compreensão da atividade pericial pelos diversos segmentos da 

sociedade. Muito embora todos os entrevistados tenham mencionado em suas respostas 

a maior confiabilidade no trabalho policial por parte dos demais segmentos que 

participam da persecução criminal, Poder Judiciário e Ministério Público, os 

entrevistados E3 e E4 responderam com ceticismo a provável repercussão ante aos 

demais segmentos. 

 “O nosso usuário final é a justiça, que é o órgão que vai 

manipular aquela prova, seja advogado, promotor ou o juiz, os 

três tão de olho naquela prova..” 

“Mas isso é que é importante é confiabilidade, é a credibilidade 

que o órgão vai ter mostrando toda a rotina que ele adotou pra 

acabar com qualquer discussão, onde foi coletada a prova, 

como foi e ai a polícia ganha com isso, a sociedade ganha 

também e a justiça também.” (E1) 

 

“Então eu vejo na cadeia de custódia de prova um instrumento 

de defesa do cidadão, num conceito mais simplista, na medida 

em que vai trazer pro universo da produção da prova de um 

inquérito policial, ou de um processo criminal qualquer, a 
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proteção daquilo que sobrou de vestígio do fato criminoso e que 

pode determinar o afastamento de uma suspeição ou da prática 

de um crime de um inocente.” (E2).    

 

“A sociedade vai ter certeza de que aquele vestígio iniciou e 

teve o seu final dentro dos padrões de qualidade preservando 

toda a cadeia de custódia.” (E5). 

 

“Olha! Isso não repercute na sociedade. A sociedade que ver é 

a solução dos crimes, não importa como.”  

“Então, se depender do povo, ele é totalmente leigo e nunca vai 

entender isso.” (E3) 

 

“Eu tenho uma visão muito realista em termos de resposta pra 

sociedade. Infelizmente o nível de entendimento social, e ai eu 

coloco generalizando as diversas camadas da sociedade. O 

nível de entendimento da importância do nosso trabalho 

infelizmente é pequeno. Então em termos de perícia; a 

ignorância é generalizada, inclusive entre os bacharéis de 

direito.” 

“Agora, em termos de repercussão midiática, a melhoria da 

cadeia de custódia, ela tem um impacto relativo, pois é muito 

interno o nosso trabalho. Quem talvez reconheça é justamente o 

judiciário.”  (E4).   
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4.2.2 Matrizes de consolidação  

 

Com intuito de validar as respostas das entrevistas e de ratificar as categorias e unidades 

de conteúdo levantadas no referencial teórico pesquisado, foram produzidos quatro 

matrizes de consolidação, resultantes da identificação entre os elementos das respostas e 

as quatro categorias de conteúdo propostas no item 3.4, conforme seguem: 

 

QUADRO 02 - ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO; LEGITIMAÇÃO E 

PERTINÊNCIA: MISSÃO; INTERESSES INSTITUCIONAIS; FUNÇÕES. 

 

Entrevistados Elementos Referencial 

E1 Proteção de provas; produção da verdade real; 

aperfeiçoamento da prova.  

Bakke (1966); 

Nenevê (2008); 

Rabelo(1996); 

Soglio e Oliveira 

(1999); GTCC 

(2008); 

Giovanelli e 

Garrido (2011); 

Marx (1968). 

Pereira(1998); 

Pacheco(2010) 

E2 Preservação do local de crime; custódia da prova; 

reprodução da prova; reprodução fiel dos 

acontecimentos. 

Bakke (1966); 

Nenevê (2008); 

Rabelo(1996);  

Tourinho Filho 

(1998); 

Giovanelli e 

Garrido (2011); 

art. 159, §6º, 

CPP; Marx 

(1968). 

E3 Fortalecimento da investigação policial; 

preservação do local de crime; guarda da prova; 

acrescenta o inquérito policial; maior suporte de 

prova material. 

Bakke (1966); 

Rabelo(1996);  

Carvalho(2006); 

Nenevê (2008); 

Art. 159, §6º, 

CPP; Marx 

(1968) .  

E4 Custódia de vestígios; fortalecimento da 

instituição. 

Bakke (1966); 

Carvalho (2006); 

Lopes et al 

(2006); GTCC 

(2008) Art. 159, 

§6º, CPP; Marx 
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(1968) . 

E5 Custódia de vestígios; custódia de local de crime; 

guarda de vestígios da origem até o destino final. 

Bakke (1966); 

Lopes et al 

(2006); Portugal 

(1998); GTCC 

(2008); Sóglio e 

Oliveira 

(1999)Art. 159, 

§6º, CPP ; Marx 

(1968). 
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QUADRO 03 - ELEMENTOS DE SUPERVISÃO; CONTROLE E 

RESPONSABILIZAÇÃO: COMANDO; NORMAS; CONTROLE DE ATOS; 

PROCEDIMENTOS; ESTRUTURA HIERÁRQUICA; DELEGAÇÃO; 

DESCENTRALIZAÇÃO; ACCOUNTABILITY; 

 

Entrevistados Elementos Referencial 

E1 Criação de uma central de vestígios; resistências 

dos policiais; controle da custódia da prova; 

acompanhamento do problema pelos policiais; 

conscientização; confiabilidade na prova; laudo 

confiável; confiabilidade e credibilidade no órgão; 

rotina sem suspeita.  

Bakke (1966); 

Portugal (1998) 

Reiss Jr. (2003); 

Deleon (2010); 

Marx (1968); 

Pereira(1998); 

Abrúcio (1999); 

Pacheco(2010). 

E2 Profissionalismo, perfil profissional; evitar 

condenações indevidas; evitar constrangimento 

dos indevidamente investigados; exclusão de 

suspeitos; defesa do cidadão; afasta suspeição. 

Bakke (1966); 

Reiss Jr. (2003); 

Ferlie et al  

(1999); Marx 

(1968); 

Pacheco(2010).  

E3 Interesse do Ministério Público. Pacheco(2010). 

E4 Formalização da cadeia de custódia; segurança 

física; segurança jurídica; padronização; 

eliminação da suspeita; maior confiabilidade, 

normas; publicidade; cadeia passível de 

recuperação; detectar erros; diminuir a 

possibilidade de fraude; corporativismo sectário; 

rede; confiança e valorização no próprio trabalho; 

repercussão midiática relativa; reconhecimento do 

judiciário, cobrança social; publicidade de 

técnicas e resultados. 

Bakke 

(1966);Pereira 

(2009); Portugal 

(1998);  

Júnior (2011); 

Reiss Jr. (2003); 

Marx (1968); 

Ferlie et al  

(1999); Osório 

(2005); 

Przeworsk 

(1999); Deleon 

(2010); Heinrich 

(2010); 

Pereira(1998); 

Abrúcio (1999); 

Pacheco(2010). 

E5 Setor específico; criação de central de vestígio 

eficiente para guarda e controle; transparência do 

trabalho; valorização interna da instituição; 

valorização social; controle. 

Reiss Jr. (2003); 

Grizza (1999); 

Marx (1968); 

Deleon (2010); 

Fukuyama 

(2004); 

Pereira(1998); 

Abrúcio (1999); 

Pacheco(2010). 
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QUADRO 04 - ELEMENTOS DE GERÊNCIA: INSTRUMENTOS; TÉCNICAS; 

PROCEDIMENTO; ORGANIZAÇÃO DE PESSOAL; TREINAMENTO; 

RESULTADOS; AVALIAÇÃO; CONTROLE DE QUALIDADE; 

PRODUTIVIDADE; EFICIÊNCIA; FLEXIBILIDADE; CAPACIDADE DE 

RESPOSTA; PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO;  

 

Entrevistados Elementos Referencial 

E1 Manutenção da qualidade da prova; preservação 

da prova; material bem acondicionado; o 

problema são procedimentos; mostrar a 

necessidade para os policiais; facilitar a vida do 

policial no local; viatura preparada pra cadeia de 

custódia; cultura de ir ao local de crime; o 

treinamento da Academia é muito importante; 

treinamento à distância; formação; procedimentos; 

exames corretos; prova bem coletada. 

Bakke (1966); 

GTCC (2008); 

Marx (1968); 

Osório (2005); 

Pereira (2009); 

Pacheco(2010).. 

E2 Preservação da prova; precisão da prova; 

procedimento técnico; prestação da prova; 

aferição de procedimentos; polícia de excelência; 

dificuldade dos policiais lidarem com a inovação; 

resistência dos profissionais; “ciúmes” entre 

setores; questões individuais e pessoais; CC é 

necessária em função do nível de exigência da 

própria instituição; qualificação do policial; 

produção devida da prova; formação; treinamento; 

capacitação. 

  Bakke (1966); 

GGTCC (2008); 

Osório (2005); 

Pereira (2009); 

Giovanelli e 

Grrido (2011); 

Ferlie et al  

(1999); Marx 

(1968). 

E3 Julgamento; condenação; absolvição; denúncia; 

Academia de Polícia supre as necessidades de 

formação; nossos policiais se profissionalizam por 

conta própria; esforço; dedicação; retirar o 

empirismo do trabalho policial; forma mais 

inteligente de procedimentos e recursos; trabalho 

policial mais inteligente.    

Bakke 

(1966);GTCC 

(2008); 

Giovanelli e 

Grrido (2011); 

Ferlie et al  

(1999); Marx 

(1968). 

E4 Otimização do trabalho; viabilização do resultado; 

mudança de hábitos e procedimentos; estratégia; 

tendência do policial de rechaçar iniciativas; 

trabalhar com cuidado; cadeia começa no local; 

adoção de procedimentos impessoais; 

automatização; prudência na implantação; 

trabalhar em etapas, em função da gama 

variadíssima de vestígios e estágios; estratégias 

diferentes para diferentes vestígios; capacidade de 

adequação a novas situações; obsolescência das 

informações; necessidade de atualização; 

reeducação; absorção de novas técnicas; 

necessidade de compartilhar informações; rapidez 

na disponibilização de informações; teia de 

informações; normas; rotinas; procedimentos 

padrão; Academia tem demonstrado capacidade; 

Bakke (1966); 

Pereira (2009); 

GGTCC (2008); 

Osório (2005); 

Bayley (2006); 

Deleon (2010); 

Fukuyama 

(2004); Ferlie et 

al  (1999); Marx 

(1968); Heinrich 

(2010); 

Pereira(1998); 

Abrúcio (1999); 

Pacheco(2010).  
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corpo docente de nível internacional; aquisição de 

conhecimento com profissionais do exterior; 

qualidade.  

E5 Valorização interna da instituição; cuidado com a 

preservação do local de crime; policial mais 

atento; policial mais preparado; Academia; 

intercâmbio; eficiência no trabalho; nova 

expectativa; nova preocupação; adequação à nossa 

realidade; padrões de qualidade do vestígio; 

treinamento fora; repasse de conhecimento; 

organização; informatização; tecnologia. 

GTCC (2008); 

Osório (2005); 

Giovanelli e 

Grrido (2011); 

Pereira (2009); 

Deleon (2010); 

Pacheco(2010).  
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QUADRO 05 - ELEMENTOS OPERACIONAIS; INERENTES AO FOMENTO DAS 

ATIVIDADES: ORÇAMENTO; EXECUÇÃO FINANCEIRA; ESTRUTURAS 

FÍSICAS; RECURSOS MATERIAIS; RECURSOS HUMANOS; PREVISIBILIDADE. 

 

Entrevistados Elementos Referencial 

E1 Grande depositório; prédio próprio; sala cofre; sala 

de proteção; ambiente de proteção; único local; bom 

projeto; previsão bem feita; o problema não é 

dinheiro. 

Bakke (1966); 

Júnior (2011); 

Manning 

(2003); Marx 

(1968) 

E2 Instrumentalização de seus órgãos; investimentos; 

qualificação do pessoal; investimentos em 

equipamentos; novas ferramentas; novos cursos; 

dificuldades de encontrar recursos; logística mais 

fácil de ser atendida; recursos não disponíveis; 

convencimento dos níveis de decisão; recursos 

federais; visão curta no âmbito do DF; se o Fundo 

Constitucional fosse aplicado na forma da lei; 

supriria todas as demandas. 

Bakke 

(1966);Júnior 

(2011); 

Manning 

(2003); Marx 

(1968) 

E3 A polícia não tem verba; alocar área; alocar verba; o 

pessoal; verba destinada; emenda carimbada pra 

polícia; licitações; compra de materiais e construção 

de prédio; o custeio só dá até setembro; o fundo 

constitucional não supre investimento; quem menos 

desfruta do fundo é a segurança pública; não dá pra 

custear a polícia. 

Bakke (1966); 

Manning 

(2003) 

E4 Desenvolvimento de softwares; tecnologia; falta 

adequar tecnologia; código de barras; etiquetas 

cegas; aumento de despesa; garantia de continuidade; 

contingenciamento de verbas; manter estoque; 

aumento de custo. 

Bakke (1966); 

Manning 

(2003); Marx 

(1968); 

Pereira(1998). 

E5 Demanda de espaço físico; prédio; equipamento; 

treinamento; informatização; código de barra; 

informatização; estrutura; para deslanchar é uma 

questão de logística; sacos específicos; novos 

produtos.  

Bakke (1966); 

Marx (1968) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este capítulo visa apresentar as considerações pertinentes aos objetivos delineados no 

tópico 1.2 desta dissertação, assim como ratificar ou repelir as suposições constantes do 

item 1.3 e as categorias de conteúdo dispostas no item 3.4, em face da análise dos 

resultados obtidos e da pesquisa bibliográfica realizada ao longo do trabalho, conforme 

segue exposto. 

Os procedimentos CC são de grande relevância para a missão da Polícia Civil do 

Distrito Federal, na medida em que atribuem aos vestígios materiais relacionados a um 

fato delituoso maior transparência e confiabilidade, certificando não somente sua 

origem e integridade, mas também todos os exames a que foram submetidos. Conferem, 

portanto, maior segurança jurídica e legitimidade às provas produzidas. 

A transparência e o encadeamento lógico-formal a serem implementados por meio dos 

procedimentos de CC proporcionarão maior accountability dos serviços prestados, na 

medida em que informações importantes acerca da origem e do processamento dos 

vestígios materiais estarão disponíveis em sistemas informatizados, garantindo o 

acompanhamento e a avaliação das atividades pelas demais instituições envolvidas na 

persecução criminal e no controle externo da atividade policial, bem como pelo próprio 

investigado, o que aumenta o grau de confiabilidade no trabalho policial e a 

probabilidade de responsabilização por possíveis irregularidades. 

A melhoria da qualidade e da segurança da prova produzida gera a valorização da 

instituição e da atividade policial ante seus próprios servidores. Assim, a credibilidade e 

a confiança nos novos procedimentos estimulam o comportamento pautado pelo 

respeito às normas, bem como os controles informais e internos, vinculados a valores 

éticos e ao senso de responsabilidade, o que refletirá em maior rendimento.  

Com relação aos elementos de gerência e operacionais, os documentos e as entrevistas 

demonstraram precariedades materiais e procedimentais para implementação da CC na 

Polícia Civil do Distrito Federal, o que implica na necessidade de aquisição e/ou 

edificação de instalações apropriadas e com a segurança necessária; aquisição de 

sistemas informatizados para controle do trâmite dos vestígios e de equipamentos 

diversos para prover sua guarda e conservação; bem como na aquisição de competência 

para prover o desenvolvimento e a implementação de novos procedimentos de custódia 
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a serem realizados por peritos, agentes e delegados no dia-a-dia de suas atividades.   

Confirmou-se também a susceptibilidade das instituições policiais a inovações 

tecnológicas, pois mesmo que diretamente ligados aos exames periciais, os 

procedimentos de CC demandarão mudanças de procedimentos de todos aqueles que 

tomarem contato com vestígios materiais em local de crime, visando preservá-los para 

exames ou contraprovas. 

Foram reconhecidos como obstáculos para a implantação de CC no âmbito da PCDF a 

dificuldade de convencimento do nível estratégico e político - autoridades superiores 

que se encontram distantes da rotina policial - bem como o ritmo da implantação. Esse 

último surge da diversidade e da complexidade de procedimentos e vestígios que trata a 

atividade pericial, impondo prudência para evitar a adoção de normas cujas exigências 

técnicas e materiais revelem-se incompatíveis com a realidade dos órgãos policiais. 

Muito embora amparada pela literatura, houve controvérsia em considerar a resistência 

dos policiais em adotarem novos procedimentos como obstáculo, face o reconhecimento 

do grau de profissionalismos dos policiais civis do Distrito Federal.  

Sem nenhuma pretensão de esgotar o tema e em face de seu caráter exploratório, o 

presente trabalho logrou êxito em apurar requisitos, obstáculos e repercussões para a 

gestão da Polícia Civil do Distrito Federal, sob os diversos aspectos inerentes à gestão 

pública, que poderão advir da implantação da Cadeia de Custódia de Vestígios naquele 

órgão e cuja previsão encontra respaldo na literatura pesquisada. 

Sugerem-se estudos futuros que versem sobre aspectos técnico-científicos do modelo de 

Cadeia de Custódia de Vestígios que melhor se adapte à realidade normativa e logística 

das polícias civis brasileiras; sobre a dinâmica de implantação dos procedimentos de 

CC, bem como sobre os modelos de gestão adotados pelos órgãos policiais, ou mesmo 

sobre as interdependência e interações existentes entre os órgãos que participam da 

persecução criminal.  
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